
Ceník je platný od 1. 2. 2018

Internet (Wi-Fi) – připojení k internetu
Připojení k Internetu bezdrátovým spojem, vyberte si prosím tarif a typ instalačního balíčku.

Tarify pro bezdrátové připojení do internetu (Wi-Fi) 
název tarifu download upload bez DPH s DPH

TOP

COOL 10 Mbit 2 Mbit 247,- Kč 299,- Kč

SPEED 15 Mbit 2 Mbit 297,50 Kč 360,- Kč

EXTRA* 20 Mbit 4 Mbit 329,50 Kč 399,- Kč

Služby označené * jsou dostupné pouze v určitých lokalitách.

SYMETRICKÉ LINKY

AIR 8 8 Mbit 8 Mbit 329,50 Kč 399,- Kč

AIR 20* 20 Mbit 20 Mbit 825,50,- Kč 999,- Kč

Služby označené * jsou dostupné pouze v určitých lokalitách.

Všechny uvedené služby jsou agregované, minimální rychlost stahování dat je 512 kbit/s.

Při ročním předplatném je možné získat slevu ve výši 10% z měsíčního ceny tarifu.

Instalace pro bezdrátové připojení (Wi-Fi) 

název instalačního balíčku
dotovaná cena se

smlouvou na dobu určitou
plná cena se smlouvou

na dobu neurčitou

Instalační balíček   STANDARD     –   NOVÝ ZÁKAZNÍK  
(ušetříte 2000,- Kč pokud si pořídíte instalační balíček se 
závazkem na 24 měsíců, přesné složení zde     )

999,- Kč
(825,50 Kč)

2999,- Kč
(2478,50 Kč)

Standardní instalační balíčky jsou navrženy pro připojení rodinného domu nebo malé firmy a to včetně prací a nákladů na 
cestovné a to tak, aby zákazník již nemusel nic doplácet. V případě nutnosti použití většího počtu komponent nebo větší 
pracnosti je zákazník informován při měření a položky jsou dofakturovány dle ceníku.

Instalační balíček   STANDARD     - STÁVAJÍCÍ ZÁKAZNÍK  
(ušetříte 2666,- Kč pokud si pořídíte dotovaný instalační 
balíček se závazkem na 36 měsíců, přesné složení zde )

333,- Kč
(275,- Kč)

2999,- Kč
(2478,50 Kč)

Tato zvýhodněná nabídka platí pouze pro stávající zákazníky ONYX engineering. V případě nutnosti použití většího počtu 
komponent nebo větší pracnosti je zákazník informován při měření a položky jsou dofakturovány dle ceníku.

V ojedinělých případech může zřízení vyžadovat použití dražších komponent a potom je třeba počítat s doplatkem:

Instalační balíček NADSTANDARD 5 GHz
(navíc k Instalačnímu balíčku STANDARD 5GHz v případě 
nízké úrovně signálu)

1199,- Kč
(991,- Kč)

1199,- Kč
(991,- Kč)

http://www.onyx.cz/app/index/96/balicek_standard_2roky
http://www.onyx.cz/app/index/139/nadstandard_5ghz
http://www.onyx.cz/app/index/97/instalace_5gh_na_3_roky
http://www.onyx.cz/app/index/97/balicek_standard_3roky
http://www.onyx.cz/app/index/97/balicek_standard_3roky
http://www.onyx.cz/app/index/97/balicek_standard_3roky
http://www.onyx.cz/app/index/96/balicek_standard_2roky
http://www.onyx.cz/app/index/96/balicek_standard_2roky
http://www.onyx.cz/app/index/96/balicek_standard_2roky


Ceník je platný od 1. 2. 2018

JEDNODUCHÉ ZŘÍZENÍ A BEZSTAROSTNÉ FUNGOVÁNÍ

• kompletní zřízení od 999,- Kč bez žádných skrytých poplatků;
• široká nabídka vysokorychlostních internetových tarifů;
• spolehlivost daná použitím kvalitních technologií a velmi dobré pokrytí  ;  
• jistota - 24 let spolehlivý dodavatel konektivity.

Doplňkové služby
Zaslání faktury elektronicky zdarma zdarma
Zaslání faktury poštou 30,- Kč 36,- Kč
Dvoupásmový wi-fi router (cena včetně konfigurace) 825,50 Kč 999,- Kč
Znovu připojení odpojeného neplatiče 500,- Kč 605,- Kč
První změna smlouvy v kalendářním roce zdarma zdarma
Druhá a další změna smlouvy 300,- Kč 363,- Kč
Změna faktury na žádost zákazníka 300,- Kč 363,- Kč
Marný výjezd technika na měření 785,- Kč 950,- Kč
Veřejná IP adresa (statická) IPv4 – měsíční pronájem 100,- Kč 121,- Kč

Ceník práce a cestovné
Práce technika – fyzická osoba (1 hod.) 400,- Kč 484,- Kč
Práce technika – právnická osoba (1 hod.) 600,- Kč 726,- Kč
Cestovné Olomouc (1 ks) 70,- Kč 85,- Kč
Cestovné mimo Olomouc (1 km) 10,- Kč 12,- Kč

Bonusy a slevy
Při předplatném na 12 měsíců - sleva 10%
Sleva pro ZTP 20%

Pro objednání služby zavolejte na naši zákaznickou linku 844 114 814 nebo vyplňte přímo náš webový 
formulář pro objednávku měření.

ONYX engineering, spol. s r.o.
Pavelkova 598/11

779 00 Olomouc, Holice
Tel.:587 406 800
Fax: 585 228 796

Zákaznická linka: 844 114 814
http://www.onyx.cz

http://www.onyx.cz/
http://www.onyx.cz/
http://www.onyx.cz/app/form1
http://www.onyx.cz/app/index/4/mapa_site
http://www.onyx.cz/app/index/4/mapa_site
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