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Tarifa
Táto tarifa  stanovuje v súlade  so Všeobecnými podmienkami pre  poskytovanie verejnej  elektronickej  komunikačnej  služby výšku odplaty (cenu) za
Službu, Doplnkové služby a tovar.

Tarifa je platná od 1. októbra 2019.

Služba Wi-Fi Internet
Základné ceny

Špecifikácia pripojenia:

Názov paušálu Villanet Standard Villanet Maxi Villanet Nova

Použitá technológia Wi-Fi 5 GHz Wi-Fi 5 GHz Wi-Fi 5 GHz

Rýchlosť v Mb/s
(downlad/upload)1 20 / 3 bez obmedzenia bez obmedzenia

Dátový limit bez obmedzenia bez obmedzenia bez obmedzenia

Emailová schránka
([užívateľ]@villanet.sk)   

Zasielanie elektronickej
faktúry   

Dostupnosť všetky lokality všetky lokality
Spišská Nová Ves,

Smižany

Noví zákazníci Cena (bez DPH) Cena (bez DPH) Cena (bez DPH)

Mesačný paušál 9,99 (8,32) € 15,99 (13,32) € 9,99 (8,32) €

Inštalácia so záväzkom
na 24 mesiacov2 1 (0,83) € 1 (0,83) € X

Inštalácia bez záväzku 99 (82,50) € 99 (82,50) € 1 (0,83) €

Zákazníci, ktorým skončila viazanosť alebo sú bez viazanosti

Mesačný paušál so
záväzkom na 24

mesiacov
9,99 (8,32) € 13,99 (11,66) € X

Mesačný paušál bez
záväzku

11,99 (9,99) € 15,99 (13,32) € X

X = nie je k dispozícii

Zľavy zo základných cien

Pri platbe vopred na 6 mesiacov 5 %

Pri platbe vopred na 12 mesiacov 10 %

1 Rýchlosť nie je garantovaná, závisí od kvality signálu a počtu pripojených užívateľov.
2 Cena zahŕňa jednorázové nájomné za prenájom WiFi setu (len v prípade záväzku využívať službu 24 mesiacov). 
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          Doplnkové služby, poplatky, materiál a zariadenia

Položka Cena (bez DPH)

Switch (5 portový) 10,00 (8,33) €

Switch (8 portový) 15,00 (12,50) €

Router 18,00 (15,00) €

Bezdrôtový router (Wi-Fi) 25,00 (20,83) €

Sieťová karta (interná) 7,00 (5,83) €

Wi-Fi sieťová karta (interná) 12,00 (10,00) €

Wi-Fi sieťová karta (externá - USB) 14,00 (11,67) €

Koncovka RJ45 0,20 (0,17) €

LAN kábel / 1 m 0,30 (0,25) €

Webový priestor a emailová schránka (bez domény alebo doména 3. 
úrovne)

4,00 (3,33) €/mes.

Verejná IP adresa 2,00 (1,67) €

Zmena miesta pripojenia (prekládka) 30 (25) €

Zasielanie faktúry poštou 1,00 (0,83) €/faktúra

Inštalácia zariadenia zákazníka alebo softvéru nad rámec inštalácie 
Služby alebo servisný zásah vyvolaný neoprávnenou reklamáciou

15,00 (12,50) €/hod.

Položka Cena (bez DPH)

Nastavenie routeru zákazníka (nevzťahuje sa na router zakúpený od 
Key IT Solutions, s. r. o.)

6,00 (5,00) €

Zaslanie oznámenia (upomienky) v prípade omeškania platby za 
Služby

2,40 (2,00) €

Poplatok za obnovenie poskytovania Služby 6,00 (5,00) €

Poplatok za predčasné ukončenie Zmluvy 100 €

Zmluvná pokuta za nevrátenie prenajatého WiFi setu 100 €


