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Příloha č. 2 Ceník a rozpis plateb 

Tato příloha je nedílnou součástí smlouvy o připojení k internetu uzavřenou mezi Zákazníkem a Poskytovatelem a 
specifikuje volbu Zákazníka k typu platby paušálu za objednané služby a souhlas s platebními podmínkami, vyplývající 
ze zvoleného typu platby paušálu za objednané služby.  

1. Ceník internetového připojení – základní paušál INTERNET 

Cena s DPH Typ platby omezení FUP závazek 

250 Kč  měsíční platba, základní připojení Bez omezení Bez závazku 

700 Kč  čtvrtletní platba předem, základní připojení Bez omezení Bez závazku 

1.300 Kč pololetní platba předem, základní připojení Bez omezení Bez závazku 

2.500 Kč roční platba předem, základní připojení Bez omezení Bez závazku 

● paušál INTERNET je základní ceník pro domácnosti (bytové jednotky, bytové domy), rodinné domy a firmy. 
● obvyklé přenosové rychlosti: 1 – 18 Mbit u individuálního připojení bytových jednotek. 
● obvyklé přenosové rychlosti: 25 – 100 Mbit u připojení bytových domů. 
● typ připojení: asymetrické, sdílené negarantované připojení. Rychlosti jsou řešeny individuálně u každé 

bytové jednotky / bytového domu, v závislosti na možném technickém řešení. 
● obvyklá cena instalace (připojení bytové jednotky v bytovém domě, kde již služby poskytujeme) se pohybuje 

kolem 800 Kč dle zjištění při technické obhlídce. 
● obvyklá cena individuální instalace (připojení bytové jednotky v bytovém domě, kde služby neposkytujeme) 

se pohybuje v rozmezí 1.900 – 3.900 Kč dle zjištění při technické obhlídce. 

2. Ceník internetového připojení – paušál INTERNET PEER  

Cena s DPH Typ platby omezení FUP závazek 

380 Kč  měsíční platba, peer Bez omezení bez závazku 

1.050 Kč čtvrtletní platba předem, peer Bez omezení Bez závazku 

1.990 Kč pololetní platba předem, peer Bez omezení Bez závazku 

3.800 Kč roční platba předem, peer Bez omezení Bez závazku 

individuální individuální připojení Bez omezení bez závazku 

● paušál INTERNET PEER je základní ceník pro rodinné domy a firmy, tam kde je vyžadována garance 
přenosových rychlostí. 

● garantovaná přenosová rychlost 8 Mbit, s rozsahem: 8 – 25 Mbit. 
● typ připojení: symetrické, nesdílené garantované připojení. 
● obvyklá cena instalace 5GHz technologie (připojení rodinného domu, firmy) se pohybuje v rozmezí 1.900 – 

4.900 Kč dle zjištění při technické obhlídce. 
● v případě požadavku na individuální přípojný bod s vyššími garantovanými parametry, je cena připojení i 

cena měsíčního paušálu určena v závislosti na požadavcích garantovaných parametrů připojení. 

 

 

3. Ostatní platby 

Položka Cena s DPH Typ platby 

Veřejná IP adresa 100 Kč  Měsíční platba  

Opětovné zprovoznění služby (1) 500 Kč Jednorázová platba 

Dočasné odpojení služby (na objednávku) 350 Kč Jednorázová platba 

Poplatek za tištěné vyúčtování - jednorázově 50 Kč  Za každé vyúčtování  

Náhrada nákladů za zaslání upomínky 250 Kč Za každou upomínku 

Výjezd technika (do 15 km) a 30 minut práce v místě 350 Kč Za každý výjezd 

Každá další i započatá hodina práce v místě 480 Kč Dle skutečnosti 

Doprava (15 km – 30 km) 250 Kč paušálně 

(1) Platba Opětovné zprovoznění služby je účtována v souladu s VP, pokud dojde k odpojení služby z důvodů 
na straně odběratele - plátce objednané služby internetového připojení. 
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4. Rozpis plateb 

Zákaznické 
číslo: 

 

E-mail:  
(čitelně vyplňte) 

 
 

Zvolenou variantu označte v jednotlivých bodech specifikace křížkem, případně nehodící se škrtněte: 

Křížkem označte Vaši volbu         

Platba Splatnost Měsíční  Čtvrtletní * Pololetní ** Roční *** 

1. 15. únor 2017 250 Kč 700 Kč 1 300 Kč 2 500 Kč 

2. 15. březen 2017 250 Kč - - - 

3. 15. duben 2017 250 Kč - - - 

4. 15. květen 2017 250 Kč 700 Kč - - 

5. 15. červen 2017 250 Kč - - - 

6. 15. červenec 2017 250 Kč - - - 

7. 15. srpen 2017 250 Kč 700 Kč 1 300 Kč - 

8. 15. září 2017 250 Kč - - - 

9. 15. říjen 2017 250 Kč - - - 

10. 15. listopad 2017 250 Kč 700 Kč - - 

11. 15. prosinec 2017 250 Kč - - - 

12. 15. leden 2018 250 Kč - - - 

 

CELKEM rok 3 000 Kč 2 800 Kč 2 600 Kč 2 500 Kč 

*      1) platba předem, na období 3 měsíců od data připojení 
**    2) platba předem, na období 6 měsíců od data připojení 
***  3) platba předem, na období 12 měsíců od data připojení 
Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH. 
 

5. Platební podmínky 

Úhrady bankovním převodem Zákazník realizuje na jeden z níže uvedených účtů Poskytovatele:  

● Fio banka a.s. číslo účtu: 2001122252, kód banky: 2010.  
● Raiffeisenbank a.s. číslo účtu: 447471001, kód banky: 5500.  

Zákazník je odpovědný za řádnou identifikaci veškerých svých plateb a jejich včasnou úhradu. K řádné identifikaci 
platby je Uživatel povinen jako variabilní symbol na svém platebním příkazu uvést variabilní nebo specifický 
symbol uvedený na faktuře.  

Faktury jsou Zákazníkovi odesílány výhradně elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví 
smlouvy (složenky Poskytovatel nezasílá), splatnost faktury je uvedena na příslušné faktuře. V případě, že Zákazník 
platí na základě platebního kalendáře dle článku 4. této přílohy (platí pouze pro nepodnikatele), je povinen dodržovat 
splatnost zvoleného paušálu dle zvoleného platebního kalendáře. Zákazník může pro informace o vyúčtování využít 
přístupu do Zákaznické sekce na webových stránkách Poskytovatele (www.kladnonet.cz). 

Ostatní ujednání se řídí přílohou č. 3 Všeobecné podmínky.  

 
V ……………………… dne ………………… V Kladně, dne 
 
 
 
 
 
 
......................................................... 

 
 
 
 
 
 
......................................................... 

ZÁKAZNÍK POSKYTOVATEL 
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