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Cenník služieb Internet - chata                                  Platnos ť cenníka od 1.1.2023  

  

TARIFA CENA RÝCHLOSŤ 

MINI 0,26 € 1 Mb/s 
EKONOMIK 0,35 € 8 Mb/s 
STANDARD 0,42 € 15 Mb/s 
EXKLUSIVE 0,52 € 25 Mb/s 
MAXI 0,61 € 30 Mb/s 

Doplňujúce informácie 
� cenník je určený pre klientov, ktorý chcú internet využívať príležitostne (nie celý rok) 
� prvý mesiac (pri prvej montáži) je internet na vyskúšanie zdarma, bez nutnosti podpísať zmluvu 
� ceny uvedené pri tarife sú za deň, cena sa počíta za počet dní za kalendárny rok, kedy bol internet spustený 
� do celkovej ceny sa pripočítáva cena za spustenie, krát počet spustení 
� cena za spustenie sa nepripočitáva pri vybraných dňoch spustených celoročne (napr.sobota a nedeľa) 
� minimálna cena ročnej faktúry (viď. tabulka nižšie) je aj v prípade, že internet nebol vôbec spustený 
� spustenie musí byť nahlásené dopredu s uvedením dátumu spustenia a dátumu zastavenia (prvý a posledný deň používania) 
� zmluva je bez viazanosti, ukončenie treba nahlásiť, koniec je k 31.12. roku v ktorom je ukončenie nahlásene. 
� internet je bez časového a dátového obmedzenia 
� inštalačný poplatok zahŕňa prácu, materiál, pripojenie jedného zariadenia, alebo routeru k internetu 
� v inštalačnom poplatku nie je zahrnutý WIFI router a ukladanie kabeláže do líšt 
� zariadenie na príjem internetu je majetkom MARKANET, je bezplatne zapožičané, po ukončení zmluvy sa vracia MARKANET 
� uvedené rýchlosti sú pre download, upload je u všetkých taríf 2 Mb/s a sú maximalne negarantované. 
� agregácia je 1:6 pre tarif 1 Mb/s a 1:10 pre ostatné tarify  
� max.rýchlosť je uvedená pri tarife.Jedná sa o negarantovanú rýchlosť, ktorú je možné očakávať min.raz denne od 0:00 do 23:59h.  
� min. rýchlosť je daná násobkom agregacie a max.rýchlosti. Je možné ju očakávať na krátky čas v okamihu max.vyťaženia siete.  
� bežne dostupná rýchlosť je 50% a viacej z maximalnej rýchlosti, ktorú je možné očakávať minimálne v 90% času.  
� uvedené hodnoty rýchlostí sú meratelné ako množstvo prenesených dát za jednotku času za predpokladu bezchybového stavu. 
� zmenu tarify je možné robiť 1x za mesiac, nevzťahuje sa na prvý zkúšobný mesiac a na čas odskúšania. 
� cenník je jednotný pre fyzické osoby, živnostníkov a firmy 

Cenník ostatných služieb 
Inštala čný poplatok - jednorázový na za čiatku 79 € 
Navýšenie uploadu na 3Mb/s (cena za deň, prirátáva sa k cene TARIFY)  0,04 € 
Navýšenie uploadu na 5Mb/s (cena za deň, prirátáva sa k cene TARIFY)   0,04 € 
Bez obmedzenia rychlosti od 0:00 do 06:00 (cena za deň, prirátáva sa k cene TARIFY)  0,13 € 
Príplatok za inštaláciu mimo montážný de ň - termín si ur čuje klient   70 € 
Minimálna cena ro čnej faktúry 30 € 
WIFI router (TP-Link TL-WR850N) + nastavenie  30 € 
SWITCH (8 portový) 10 € 
Znovu spustenie nahlásené mailom dopredu viacej ako  48 hodin  2 €  
Znovu spustenie nahlásené: 
- ináč ako mailom kedykolvek 
- mailom dopredu menej ako 48hodin 

5 € 

Zastavenie 0 € 

Prechod z normálnej tarify na chata 79 € mínus cena 
pôvodnej inštal. 

Znovu pripojenie po odpojení z dôvodu neplatenia 10 € 
Servisný zásah u klienta – zapríčinený klientom 40 € 
Ostatné práce u klienta (každých za čatých 20 minút) 10 € / 20 minút 
Preloženie pripojenia na inú adresu / inú osobu 10 € 

           

Všetky uvedené ceny sú vrátanie 20% DPH. MARKANET, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri okresného súdu v Žiline v oddiele  s.r.o. vložka č. 50906/L a je plátcom  DPH.  


