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Nabídka telekomunikačních služeb
optická síť Nový Malín

Nabízené služby jsou dostupné na optických domácích přípojkách, uvedena
nabídka je pouze pro domácnosti (bez IČ). Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH
(21%) a jedná se o měsíční poplatky.
DATA - připojení k internetu:
RPSnet FTTX 50/20 Mbit
RPSnet FTTX 75/20 Mbit
RPSnet FTTX 100/25 Mbit
RPSnet FTTX 200/50 Mbit
RPSnet FTTX 300/50 Mbit
RPSnet FTTX 500/50 Mbit
privátní IP adresa, agregace 1:5

300,350,390,440,490,590,-

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

instalační poplatek
- cca 500-1500 Kč vč. DPH (dle náročnosti instalace) - klient hradí provedení
propojení (kabelem/bezdrátově) jeho počítače/ů se vstupní optickou datovou
zásuvkou instalovanou v objektu. Optická zásuvka je zřízena v ceně aktivačního
poplatku.

aktivační poplatek
- smlouva na dobu neurčitou - aktivace 1 Kč vč. DPH

tarifní poplatek

- při instalaci je vybíráno předplatné tarifu (3 měsíce) v hotovosti, potom již fakturace
měsíčně, uhraďte roční předplatné a získejte 1 měsíc zdarma (týká se jen služby DATA připojení k internetu).
Smluvní vztah je na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 30 dnů od prokazatelného doručení
výpovědi

IPTV - televize:
Balíček START = 79 programů
200,- Kč s DPH
Balíček BASIC = START + balíček 56 programů
500,- kč s DPH
Balíček MAX = BASIC + balíček 70 programů
600,- kč s DPH
- k dispozici další tematické balíčky (SPORT, DOKU, DĚTSKÝ, HBO, ...)
– službu lze sledovat také přes aplikaci ve Vaší chytré televizi, popř. přes
set-top box VIP4302 za 2250,- s DPH
– programová nabídka ve formátu PDF ke stažení na www.rps.cz/stv
HLAS - pevná linka:
– bez dalších měsíčních paušálů, volání v partnerských sítí zdarma, do
pevných sítí 0,60 mimo špičku/0,90 ve špičce Kč/min, do mobilních sítí 2
Kč/min.

Informace o možnosti připojení k optické síti Nový Malín
Rádi bychom Vám zdělili, že na vaší adrese, je dostupná přípojka optické sítě GPON.
Ta umožňuje připojení k vysokorychlostnímu internetu, sledování multimediální
televize IPTV a telefonování přes službu VOIP.
Provozovatelem služeb je společnost Ing. Jan Rýznar, která již u nás v obci provozuje
bezdrátový internet a má v pronájmu i obecní optickou síť.
Ceník služeb je přiložen a můžete si ho stáhnout i na stránkách obce.
www.novymalin.cz/sekce/opticka-sit
Samotné připojení optickým vláknem, bude probíhat na základě závazné objednávky,
která je součástí tohoto letáku.
Pro klienty, kteří odevzdají závaznou objednávku na Provozní Nový Malín, nebo
pošlou naskenovanou emailem na sedlacek@rps.cz, bude práce a materiál
související s připojením zdarma.
Tato nabídka platí pouze v případě, že klient bude odebírat službu internet, nebo
internet s televizí po dobu 12 měsíců. Nelze tudíž zavést optické vlákno do domu bez
následného připojení ke službám.
Jakmile bude zaevidována vaše objednávka, ozve se technik firmy RPS optická s.r.o
a provede na místě technické šetření. Poté naplánuje instalaci mikrotrubičky a
zafouknutí optického kabelu.
Kvůli citlivosti instalace optického vlákna na klimatické podmínky, je připojování
možné pouze od jara do podzimu.
Vaše případné dotazy směřujte na email sedlacek@rps.cz nebo na tel. 774705067
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