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Nabídka telekomunikačních služeb
optická síť Nový Malín

Nabízené služby jsou dostupné na optických domácích přípojkách, které jsou
připojeny  na  vysokorychlostní  síť  RPSnet.  Uvedena  nábídka  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 300,- Kč
RPSnet FTTX 75/20 Mbit 350,- Kč
RPSnet FTTX 100/25 Mbit 390,- Kč
RPSnet FTTX 200/50 Mbit 440,- Kč
RPSnet FTTX 300/50 Mbit 490,- Kč
RPSnet FTTX 500/50 Mbit  590,- Kč 
privátní IP adresa, agregace 1:5

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 prokaztelného 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 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. 
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