Kompletní ceník služeb a specifikace služeb firmy
DIRECT DUTY družstvo
Ceník platný od 1.1.2021

OPTICKÝ INTERNET
Kabelový internet postavený na nejmodernější technologii pomocí optických kabelů.
Nabízené řešení je buď GPON nebo FTTB.

Název tarifu
FIBER 200
FIBER 400
FIBER 1000
FIBER 2000
•
•
•

Inzerovaná
rychlost
Mb/s
100/100
200/200
500/500
1000/1000

Běžně
Maximální
dostupná
rychlost v
rychlost v
Mb/s
Mb/s
100/100 60/60
200/200 120/120
500/500 300/300
1000/1000 600/600

Minimální
garantovaná
rychlost v
Mb/s
30/30
60/60
150/150
300/300

cena s DPH v Kč
399 Kč
499 Kč
699 Kč
899 Kč

Maximální rychlost odpovídá rychlosti inzerované
Běžně dostupná rychlost odpovídá alespoň 60% rychlosti inzerované
Minimální garantovaná rychlost odpovídá alespoň 30% rychlosti inzerované

Zřízení služby FIBER

smlouva
/závazek
bez úvazku

výpovědní
lhůta
30 dní

zařízení pro
připojení/koncový
bod
vypůjčení zdarma

základní
instalace
zdarma

instalace nad rámec
základní instalace
dle individuální nabídky

Základní instalací se rozumí:
• Natažení kabelu (optického/metalického) do objektu (byt/dům) včetně
ukončení
• Montáž koncového bodu – routeru/GPON jednotky/modemu
• Prvotní nastavení všech aktivních prvků dodaných naší společností
• Kabel UTP do 30 m bez lištování
• Max. 2 hodiny práce technika
• Doprava
o Koncový bod telekomunikační sítě Poskytovatele, telekomunikační zařízení nezbytné
k připojení ke komunikační síti Poskytovatele (zejména router nebo GPON jednotka)
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Veškeré další úkony a zařízený nad rámec koncového bodu jsou nad rámec základní instalace
a klient si je hradí dle individuální nabídky.

BEZDRÁTOVÝ INTERNET GIFI
Jedná se o bezdrátové připojení v pásmu 60Ghz s reálnou propustností okolo 1000Mb/s.
Toto připojení je vhodné v lokalitách kde již není možné natahat optické kabely.
Připojení je možné realizovat max. do 500m od přístupového bodu.

Název tarifu
GIFI 200
GIFI 400
GIFI 600
•
•
•

Inzerovaná
rychlost
Mb/s
100/100
200/200
300/300

Běžně
Maximální
dostupná
rychlost v
rychlost v
Mb/s
Mb/s
100/100 60/60
200/200 120/120
300/300 180/180

Minimální
garantovaná
rychlost v
Mb/s
30/30
60/60
90/90

cena s DPH v Kč
499 Kč
599 Kč
799 Kč

Maximální rychlost odpovídá rychlosti inzerované
Běžně dostupná rychlost odpovídá alespoň 60% rychlosti inzerované
Minimální garantovaná rychlost odpovídá alespoň 30% rychlosti inzerované

Zřízení služby GIFI

smlouva
/závazek
bez úvazku

výpovědní
lhůta
30 dní

zařízení pro
připojení/koncový
bod
Vypůjčení zdarma

základní
instalace
zdarma

instalace nad rámec
základní instalace
dle individuální nabídky

Základní instalací se rozumí:
• Montáž koncového bodu (bezdrátové jednotky/antény) na stožár, komín
nebo fasádu s použitím základní konzole nebo výložníku
• Natažení venkovního stíněného kabelu FTP do 30m bez lištování
• Maximálně jeden průraz zdí, stropem
• Prvotní nastavení všech aktivních prvků dodaných naší společností
• Max. 2 hodiny práce technika
• Doprava
o Koncový bod telekomunikační sítě Poskytovatele, telekomunikační zařízení nezbytné
k připojení ke komunikační síti Poskytovatele (zejména bezdrátová jednotka)
Veškeré další úkony a zařízený nad rámec koncového bodu jsou nad rámec základní instalace
a klient si je hradí dle ceníku.
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BEZDRÁTOVÝ INTERNET AC
Jedná se o bezdrátové připojení v pásmu 5Ghz s reálnou propustností okolo 100Mb/s
Toto připojení je vhodné v lokalitách kde již není možné natahat optické kabely.

Název tarifu
AC 30
AC 55
AC 80
•
•
•

Inzerovaná
rychlost
Mb/s
25/5
45/10
65/15

Běžně
Maximální
dostupná
rychlost v
rychlost v
Mb/s
Mb/s
25/5
15/3
45/10
27/6
65/15
39/9

Minimální
garantovaná
rychlost v
Mb/s
7,5/1,5
13,3/3
19,9/4,5

cena s DPH v Kč
333 Kč
449 Kč
549 Kč

Maximální rychlost odpovídá rychlosti inzerované
Běžně dostupná rychlost odpovídá alespoň 60% rychlosti inzerované
Minimální garantovaná rychlost odpovídá alespoň 30% rychlosti inzerované

Zřízení služby AC

smlouva
/závazek
bez úvazku

výpovědní
lhůta
30 dní

zařízení pro
připojení/koncový
bod
vypůjčení zdarma

základní
instalace
zdarma

instalace nad rámec
základní instalace
dle individuální nabídky

Základní instalací se rozumí:
• Montáž koncového bodu (bezdrátové jednotky/antény) na stožár, komín
nebo fasádu s použitím základní konzole nebo výložníku
• Natažení venkovního stíněného kabelu FTP do 30m bez lištování
• Maximálně jeden průraz zdí, stropem
• Prvotní nastavení všech aktivních prvků dodaných naší společností
• Max. 2 hodiny práce technika
• Doprava
o Koncový bod telekomunikační sítě Poskytovatele, telekomunikační zařízení nezbytné
k připojení ke komunikační síti Poskytovatele (zejména bezdrátová jednotka)
Veškeré další úkony a zařízený nad rámec koncového bodu jsou nad rámec základní instalace
a klient si je hradí dle ceníku.

DIRECT DUTY družstvo | Telefon: 222 742 222 | email: internet@forte-net.cz |

IČO:24803731 | Sídlo: Praha 6, Křenova 438/7 |

Ceník práce a zboží
cena s DPH
Práce technika

500 Kč/hod

Práce síťového specialisty

950 Kč/hod

Doprava technika-počítáno tam i zpět

12Kč/km

Anténa UBNT 5AC series

2 500 Kč

Zařízení GIFI 60GHz

5 000 Kč

GPON jednotka-pro FTTH

3 500 Kč

AC WIFI router Gigabit Dual Band Router 2,4 a 5Ghz

1 000 Kč

Ubiquiti AirCube AC-WiFi router

2 500 Kč

Profesionální WIFI router-Ubiquiti UniFi AP AC LITE - doporučujeme

2 500 Kč

HD IPTV Set-Top-Box - Sledovanitv.cz

2 500 Kč

5 Port Gigabitový switch 10/100/100 Mbps

500 Kč

8 Port Gigabitový switch 10/100/100 Mbps

700 Kč

RJ45

10 Kč

Kabel UTP cat.5e vnitřní

10Kč/m

Kabel FTP cat.5e venkovní

15Kč/m

Keystone cat.5e

120 Kč

Zásuvka TANGO bílá RJ45

400 Kč

Rozdvojka 220V

150 Kč

Anténní stožár komplet, pozink

3 500 Kč

Hromosvod ke stožáru komplet, jímač, spojovací materiál, napojení na existující svod

3 500 Kč

Průchozí střešní taška

1 500 Kč

Zásuvka 220V včetně zapojení elektrikářem - kabel do 2m (CYKY 3x2,5)

1 500 Kč

Kovový box pro umístění technologie 54x40x18cm

1 200 Kč

•
•

Platí pro sítě elektronických komunikací DIRECT DUTY družstvo
Ceny jsou koncové, včetně DPH.
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Ceník doplňkové služby
úkon

Cena s DPH

Faktura zaslaná poštou

50 Kč

Zaslání opisu vyúčtování

50 Kč

Marný výjezd (Klient nebyl zastižen v jím odsouhlaseném termínu, aniž by

500 Kč/hod

včas na tuto skutečnost upozornil.)
Placený servisní výjezd ( v případě, že závada nebyla nalezena na zařízení

500Kč/hod

poskytovatele)
Demontáž zařízení

500Kč/hod

Veřejná IP adresa

100Kč/měsíc

Změna technologie z wifi na optickou síť

ZDARMA

Dohledání platby s nesprávným variabilním symbolem

150 Kč

Poplatky
poplatek

Cena s DPH

Změna tarifu z vyššího na nižší
Zaslání upomínky při prodlení s úhradou

1 500 Kč
Viz doplňkové služby – poplatek za
fakturu zaslanou poštou

Znovu připojení

•
•

100kč

Platí pro sítě elektronických komunikací DIRECT DUTY družstvo
Ceny jsou koncové, včetně DPH.
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