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Tarifa internetového pripojenia platná od 01.11.2020

Pripojenie na internet cez optický kábel FTTH / FTTB (Zóna 1)
Názov Sťahovanie

Mbit/s
Odosielanie

Mbit/s
Mesačný poplatok

Pri 24mes. viazanosti Pri 12mes. viazanosti Bez viazanosti

FiberLink 30/3 30 3 8,00 € 12,00 € 15,00 €

FiberLink 100/10 100 10 10,00 € 14,00 € 17,00 €

FiberLink 300/30 300 30 13,00 € 17,00 € 20,00 €

FiberLink 600/60 600 60 20,00 € 24,00 € 27,00 €

Zriaďovací popl. 19,80 € 39,80 € 59,80 €

Pripojenie na internet cez optický kábel FTTH / FTTB (Zóna 2)
Názov Sťahovanie

Mbit/s
Odosielanie

Mbit/s
Mesačný poplatok

Pri 24mes. viazanosti Pri 12mes. viazanosti Bez viazanosti

FiberLink 30/3 30 3 12,00 € 16,00 € 19,00 €

FiberLink 100/10 100 10 18,00 € 22,00 € 25,00 €

FiberLink 300/30 300 30 36,00 € 40,00 € 43,00 €

FiberLink 600/60 600 60 48,00 € 52,00 € 55,00 €

Zriaďovací popl. 72,00 € 72,00 € 99,00 €

Pripojenie na internet cez pevný bezdrôtový spoj
Názov Sťahovanie

Mbit/s
Odosielanie

Mbit/s
Mesačný poplatok

Pri 24mes. viazanosti
a platbe na rok vopred

Pri 24mes.
viazanosti

Pri 12mes.
viazanosti

Bez viazanosti

HomeLink 6/1 6 1 5,00 € 8,00 € - -

HomeLink 15/2 15 2 7,00 € 10,00 € 13,00 € 15,00 €

HomeLink 30/3 30 3 12,00 € 15,00 € 18,00 € 20,00 €

HomeLink 60/5 60 5 18,00 € 20,00 € 23,00 € 25,00 €

Zriaďovací popl. od 25,00 € od 25,00 € od 25,00 € od 25,00 €

Všetky ceny sú uvedené v EUR s DPH. Služba je bez časových a dátových obmedzení a je možné na ňu pripojiť 
ľubovoľný počet PC. Mesačné poplatky sú pravidelne opakujúce sa poplatky. Touto tarifou sa odo dňa jej účinnosti ruší 
platnosť a záväznosť predchádzajúcej tarify, pokiaľ nie je s účastníkom dohodnuté alebo v tejto tarife uvedené inak. 
Rýchlosť uvedená v tejto tarife je maximálna a môže kolísať v závislosti od zaťaženia siete. Dosiahnutie uvedených 
rýchlostí internetového prístupu je možné za bežných prevádzkových podmienok Siete (bez úplných alebo čiastočných 
výpadkov, vyplývajúcich z vopred nepredvídateľných a náhodných okolností dočasného charakteru mimo kontroly 
DataNetu, ako aj plánovaných odstávok Služby internetového prístupu). Významné odchýlky od Maximálnej rýchlosti 
môžu na čas trvania významnej odchýlky obmedziť alebo znemožniť využívanie dátovo náročnejších obsahov. Uvedené
charakteristiky a hodnoty jednotlivých druhov rýchlostí sú na strane Účastníka podmienené spôsobom a kvalitou 
pripojenia koncových zariadení, ich rýchlosťou, kvalitou a množstvom. Na kvalitatívne parametre Služby vplýva 
zaťaženosť serverov, na ktoré sa Účastník pripája, technické parametre zariadení a siete ako aj počet Účastníkov 
zapojených v danej lokalite.

Tarifa oplatná od 01.11.2020



DataNetworks s.r.o. 
Blagoevova 16, Bratislava 85104 
IČO: 36811548 DIČ: SK2022419003
www.datanetworks.sk

Doplnkové služby Mesačný 
poplatok
s DPH

Prenájom statickej verejnej IP adresy 3,60 €

Dvojnásobná rýchlosť odosielania 10,00 €

Iné poplatky Poplatok
s DPH

Zmena fakturačných údajov 10,00 €

Vyhotovenie kópie dokladu starého max. 3 mesiace (zmluva, faktúra, preberací protokol, …) (1ks) 5,00 €

Vyhotovenie kópie dokladu staršieho ako 3 mesiace (zmluva, faktúra, preberací protokol, …) (1ks) 10,00 €

Zaslanie dokladu (zmluva, faktúra, preberací protokol, …) poštou (1ks) 1,50 €

1. písomná upomienka 5,00 €

2. písomná upomienka 10,00 €

Znovupripojenie z dôvodu neplatenia 20,00 €

Servis vyžiadaný zákazníkom / neoprávnené nahlásenie poruchy spôsobené zákazníkom (každá 
začatá hodina)

20,00 € / hod

Dopravné náklady  k servisu vyžiadanému zákazníkom / neoprávnené nahlásenie poruchy (za 1km,
vzdialenosť zo sídla spoločnosti DataNet k zákazníkovi a tiež cesta naspäť)

0,30 € / km

Zariadenia a materiál Poplatok
s DPH

Predaj WiFi routra (počas zriadenia internetového pripojenia) 25,00 €

Predaj WiFi routra (dodatočne) + dopravné náklady podľa cenníka 25,00 € +
doprava

ethernetový/optický kábel naviac (prvých 15m je v zriaďovacom poplatku) 1,00 € / meter

Anténna konzola na stenu / rúru 20,00 €

Anténna konzola na komín 25,00 €

Plastová lišta, chránička 1,00 € / meter

Ethernetová jednozáusvka legrand 15,00 €

Ethernetová dvojzásuvka legrand 30,00 €

RJ45 konektor 1,00 €
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Tarifa televízie IPTV platná od 01.11.2020

Názov Počet 
kanálov

Mesačný poplatok s DPH Zriaďovací poplatok s DPH

K internetu Samostatne K internetu Samostatne

Variant „A“ 60 9,90 € 10,90 € 2,00 € 12,00 €

Variant „A“ + extra 76 16,00 € 18,00 € 2,00 € 12,00 €

Variant „B“ 60 9,90 € 10,90 € 2,00 € 12,00 €

Variant „B“ + extra 68 16,00 € 18,00 € 2,00 € 12,00 €

• k jednej službe IP televízie je možné pripojenie max.3 zariadení
• aktuálny kanálový raster je dostupný na webe v časti dokumenty

Iné poplatky Poplatok
s DPH

4K set-top-box 80,00 €

Náhrádný diaľkový ovĺadač k set-top-boxu 8,00 €

Inštalácia a nastavenie IPTV aplikácie v SmartTV 30,00 €
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