
 

Martin Wetter, Velenova 12,      
Boskovice 680 01, IČ:47881224, DIČ:CZ7305243759 

 
Ceník poskytovaných služeb platný od 1.1.2021připojení k síti internet: 

Tarif 
 

Maximální / 

inzerovaná  
rychlost (kb/s)  

Běžně 

dostupná 

rychlost (kb/s)  

Minimální 

rychlost (kb/s)  
Rychlost je vhodná pro tyto 
druhy služeb a aplikací  

                                         
Stahování / Odesílání  

Stahování / 
Odesílání  

Stahování / Odesílání  

Micro 
171,- Kč 

5/2  3,5/1,5  2/1  měření, řízení, regulace  

Mini 
341,- Kč 

18/6  12/4  6/2  měření, řízení, regulace 

Basic 
403,- Kč 

24/9  18/6  8/2,7  měření, řízení, regulace 

Medium  
443,- Kč 

50/12  35/9  15/3,6 měření, řízení, regulace, VoIP 

Standart  
502,- Kč 

75/25  64/18  22,5/7,5 měření, řízení, regulace, VoIP 

Activ 
581,- Kč 

128/48  96/25  38,4/14,4  měření, řízení, regulace, VoIP 
VPN, vzdálený přístup k 
pracovní ploše (práce na 
dálku),  

Profesional  
672,- Kč 

196/96  128/57,6  58,8/28,8 měření, řízení, regulace, VoIP 
VPN, vzdálený přístup k 
pracovní ploše (práce na dálku) 

Custom Není uvedena Není uvedena Není uvedena Parametry a ceny nastaveny 
podle individuální dohody se 
zákazníkem 

 

Rychlosti jsou uváděny jako rychlost stahování / rychlost odesílání dat v kbps. Běžně 
dostupná rychlost stahování a odesílání dat je účastníkovi k dispozici 95 % času během 
jednoho kalendářního dne. U žádného z tarifů pro přístup k internetu není aplikováno 
omezení objemu přenesených dat (FUP).  
       Rychlosti v tabulce neurčují, jakou rychlostí komunikuje koncové zařízení Účastníka 
(mobilní telefon, počítač, tablet) se službou informační společnosti (server provozovatele 
služby, aplikace), protože to je ovlivněno výkony zařízení na obou stranách (server, 
přenosová či transportní síť, ke které je připojen poskytovatel služby/aplikace na jedné 
straně a schopnosti mobilu/tabletu/počítače na druhé straně), mimo působnost a možnosti 
ovlivnit přenos dat ze strany Poskytovatele. Na vnímanou rychlost může mít vliv také 
rychlost domácí Wi-Fi sítě a skutečnost, jestli ji využívá jeden nebo několik členů domácnosti 
a aplikace a služby, které souběžně využívají, stejně jako může domácí Wi-Fi síť ovlivnit 
rušení ze sousedství. Více v Provozním řádu, Pravidlech pro poskytování služeb a 
Všeobecných podmínkách, které naleznete na http://mw.cz/podminky.htm 
 



Další služby  Kč/měsíc  
Veřejná IP  121  
 

Aktivační poplatky  
aktivační poplatek za zřízení nové služby……………………………………..6000 Kč  
 
Aktivační poplatek se účtuje za aktivaci tarifu jako příspěvek na vyčlenění přenosové kapacity 
v přístupové síti poskytovatele.  Aktivační poplatek nezahrnuje nové přípojné vedení, 
cestovné, přivedení síťového kabelu do bytu uživatele a konfiguraci připojení u zákazníka, 
WiFi router, switch, zásuvku a lišty, vícepráce jako např. servis počítače nebo lištování, toto 
je účtováno zvlášť.  
 

Servisní práce  
- výjezd technika k zákazníkovi (každá započatá půlhodina)……………..847Kč/hod  

- doprava ................................................. ……………………………..………….26Kč/km  
 
Administrativní poplatky  
- reaktivace služby (z důvodu neplacení)………………………….………………242Kč  

- manipulační poplatek…………………………………………………………………….242Kč  

- písemná upomínka…………………………………………………………………………60Kč  

- nevrácené pronajaté zařízení ………………………………………………………..3025Kč  

- pokuta za neoprávněné poskytování služeb třetí osobě………………. 3630Kč  
 
Poznámka:  

Všechny ceny jsou uvedené v Kč a včetně DPH 21%. 


