Připojení k internetu - Ceník
Optická síť

•
•
•

Bezdrátová síť

JH 100M Optik

JH 1G
Optik

JH 20M Optik
Ekonomik

JH 10-40M

JH 20M
Ekonomik

100 Mbit/s

1 Gbit/s

20 Mbit/s

40 Mbit/s

20 Mbit/s

bez limitu dat

bez limitu dat

limit 10 GB

bez limitu dat

limit 10 GB

255 Kč / měsíc

255 Kč / měsíc

146 Kč / měsíc

267 Kč / měsíc

146 Kč / měsíc

Služba je dostupná
ve vybraných částech
optické sítě na sídlištích
v Jindřichově Hradci

Tarify Ekonomik jsou
dostupné po uplynutí
12 měsíců od uzavření
smlouvy, po které byla
služba bez přerušení
využívána.

Zřízení kabelové přípojky v bytě zákazníka zdarma
První 3 měsíce připojení pro nové zákazníky zdarma
Smlouva na službu připojení do sítě internet bez závazků s výpovědní
lhůtou 30 dnů.

Pro službu připojení do sítě internet tarifem JH 1G Optik je využitá optická přípojka s pasivní technologií PON.
Tato optická přípojka musí být v bytě zákazníka zakončena optickým terminálem ONT, který nahrazuje funkci
domácího WiFi routeru a je vybaven porty pro LAN 1 Gbps. Optický terminál je zákazníkovi poskytnut po dobu
služby do nájmu za cenu 49,- Kč včetně DPH měsíčně.
Doplňkové služby:
1 h montážní práce: 460,- Kč s DPH
1 h odborné servisní práce: 581,- Kč s DPH
Konfigurace domácího WiFi routeru: 120,- Kč s DPH
Doprava – výjezd po J.Hradci: 121,- Kč s DPH
Doprava – mimo J.Hradec: 16,- Kč s DPH / km

V případě zájmu nebo dotazů jsme Vám k dispozici v našem Zákaznickém centru na adrese:
U Nádraží 1140/II, Jindřichův Hradec, Po - Pá 9:00 – 17:00, Telefon: 384 325 158, info@jhcomp.cz, www.jhcomp.cz

Tarify Ekonomik jsou
dostupné po uplynutí
12 měsíců od uzavření
smlouvy, po které byla
služba bez přerušení
využívána.
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Poskytnutí bezdrátové technologie pro připojení
do komunikační sítě zdarma.
První 3 měsíce připojení pro nové zákazníky zdarma
Smlouva na službu připojení do sítě internet bez závazků
s výpovědní lhůtou 30 dnů.
Možnost přerušení služby

