
 

PAMICO CZECH, s.r.o.    Sobotecká 565, 511 01  Turnov    Česká republika       Strana 1 z 3 
Tel.: +420 484 840 000, +420 772 720 000    Fax: +420 484 840 012    E-mail: info@pamico-czech.cz    www.pamico-czech.cz 

 

 
CENÍK SLUŽBY INTERNET ONE MAX HD 

(platný od 1. 2. 2019) 

 

CENA SLUŽBY 

 

Cena služby Internet ONE MAX HD se skládá z následujících součástí: 

 Instalace služby Internet ONE MAX HD. 

 Služba Internet ONE MAX HD. 

 

1.1. Jednorázové poplatky 

1.1.1 Objekty s hromadnou přípojkou FTTB (panelové a bytové domy) 

Při uzavření účastnické smlouvy na dobu neurčitou. 

Instalační poplatky  Jednorázové poplatky (Kč) vč. DPH 

Běžná instalace služby 990,- 

 

Při uzavření účastnické smlouvy na dobu určitou s dobou trvání minimálně 24 měsíců. 
 

Instalační poplatky  Jednorázové poplatky (Kč) vč. DPH 

Zvýhodněná instalace služby 0,- 
 

Instalace služby zahrnuje: 

 Přivedení ethernetového kabelu do bytu účastníka po první průraz zdí a zakončení 

datovou zásuvkou maximálně 2m od průrazu. 

 10m ethernetového kabelu včetně dvou koncovek pro vnitřní rozvod od datové zásuvky 

k PC. 

 Instalace zakoupené síťové karty (v případě že PC neobsahuje síť. kartu). 

 Aktivaci a předání služby Internet ONE MAX HD účastníkovi na PC, nebo prostředcích 

poskytovatele. 

 

1.1.2 Objekty se samostatnou přípojkou FTTH (rodinné domy) 

 

Při uzavření účastnické smlouvy na dobu určitou s dobou trvání minimálně 36 měsíců. 

Instalační poplatky Jednorázové poplatky (Kč) vč. DPH 

Běžná instalace služby 3.990,-    

Zvýhodněná instalace služby* 990,- 
* Je podmíněna podpisem smlouvy s dobou trvání 36 měsíců a neplatí pro službu Internet ONE MAX HD 30 a 
Internet ONE MAX HD 90. 
 

Při uzavření účastnické smlouvy na dobu určitou s dobou trvání minimálně 24 měsíců. 

 

Instalační poplatky Jednorázové poplatky (Kč) vč. DPH 

Běžná instalace služby 3.990,-    

Zvýhodněná instalace služby* 1.990,- 
* Je podmíněna podpisem smlouvy s dobou trvání 24 měsíců a neplatí pro službu Internet ONE MAX HD 30 a 
Internet ONE MAX HD 90. 
 

Při uzavření účastnické smlouvy na dobu určitou s dobou trvání minimálně 24 měsíců. 

 

Instalační poplatky Jednorázové poplatky (Kč) vč. DPH 

Výměna koncového zařízení* 500,-    
* Tento poplatek je účtován pouze v případě výměny stávajícího koncového zařízení u aktivní přípojky a je 
podmíněn podpisem smlouvy s dobou trvání 24 měsíců. 
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Instalace služby zahrnuje: 

 Zapůjčení a osazení koncového zařízení se zabudovaným Wi-Fi routerem a jeho 

připojení na optickou síť PAMICO CZECH. 

 10m patch cord kabelu pro připojení koncového zařízení. 

 2m ethernetového kabelu včetně dvou koncovek pro propojení koncového zařízení se 

zařízením účastníka. 

 Instalace zakoupené síťové karty (v případě že PC neobsahuje síť. kartu). 

 Aktivaci a předání služby Internet ONE MAX HD účastníkovi na PC, nebo prostředcích 

poskytovatele. 
 

1.1.3 Objekty se samostatnou přípojkou FTTHm (panelové a bytové domy)  
 
Při uzavření účastnické smlouvy na dobu neurčitou. 

Instalační poplatky  Jednorázové poplatky (Kč) vč. DPH 

Běžná instalace služby 1.990,- 

 

Při uzavření účastnické smlouvy na dobu určitou s dobou trvání minimálně 24 měsíců. 
 

Instalační poplatky  Jednorázové poplatky (Kč) vč. DPH 

Zvýhodněná instalace služby* 990,- 
* Pro panelové a bytové domy do 6ti bytových jednotek.  

 

Při uzavření účastnické smlouvy na dobu určitou s dobou trvání minimálně 24 měsíců. 
 

Instalační poplatky  Jednorázové poplatky (Kč) vč. DPH 

Zvýhodněná instalace služby* 0,- 
* Pro panelové a bytové domy o 6 a více bytových jednotkách.  

 
Instalace služby zahrnuje: 

 Zapůjčení a osazení koncového zařízení se zabudovaným Wi-Fi routerem a jeho 

připojení na optickou síť PAMICO CZECH. 

 10m patch cord kabelu pro připojení koncového zařízení. 

 2m ethernetového kabelu včetně dvou koncovek pro propojení koncového zařízení se 

zařízením účastníka. 

 Instalace zakoupené síťové karty (v případě že PC neobsahuje síť. kartu). 

 Aktivaci a předání služby Internet ONE MAX HD účastníkovi na PC, nebo prostředcích 

poskytovatele. 

 

1.2  Měsíční poplatky za službu Internet ONE MAX HD 

Typ služby Měsíční poplatky 

(Kč) vč. DPH 

 Měsíční poplatky  

(Kč) vč. DPH 

Běžné Zvýhodněné* 

Služba Internet ONE MAX HD 600 599,- 539,- 

Služba Internet ONE MAX HD 300 499,- 449,- 

Služba Internet ONE MAX HD   90 399,- - 

Služba Internet ONE MAX HD   30 249,- - 
* Při podpisu smlouvy s dobou trvání 24 měsíců bude uplatněno cenové zvýhodnění měsíčního poplatku ve výši 

5% z celkového závazku. Tato sleva bude rozložena a uplatněna v prvních 12ti měsících využívání služby. Cenové 
zvýhodnění měsíčního poplatku je určeno pro nové zákazníky v objektu s hromadnou přípojkou FTTB, FTTHm a pro 
stávající zákazníky při obnovení smlouvy s dobou trvání na 24 měsíců. 
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Služba Internet ONE MAX HD zahrnuje: 

 Trvalý přístup do sítě Internet rychlostí ve variantách max. 600/20 Mbit/s, max. 300/15 

Mbit/s, max. 90/10 Mbit/s, max. 30/5 Mbit/s. 

 Přidělení jedné dynamické privátní IP adresy. 

 Zabezpečení PC účastníka proti útokům ze sítě Internet prostřednictvím překladu adres 

NAT (pouze při využití privátní dynamické IP adresy). 
 

 

2. ROZŠÍŘENÍ SLUŽBY 

2.1. Měsíční poplatky 

Položka Měsíční poplatky (Kč) vč. DPH 

Přidělení jedné veřejné statické IP adresy 99,- 

Mail SMTP autorizace 49,- 

Zaslání vyúčtování v listinné podobě 35,- 

 

Přidělení jedné veřejné statické IP adresy zahrnuje: 

 Přidělení jedné unikátní veřejné statické IP adresy sloužící pro přístup do sítě Internet. 

 

Mail SMTP autorizace zahrnuje: 

 Přidělení úživatelského jména a hesla pro ověření na poštovním serveru poskytovatele, 

odesílání emailů ze sítě Internet pomocí serveru odchozí pošty poskytovatele. 

Zaslání vyúčtování v listinné podobě zahrnuje: 

 Zaslání vyúčtování (faktury) za poskytnuté služby v listinné podobě na doručovací adresu 

Účastníka. 

 

2.2 Jednorázové poplatky 

Položka Jednorázové poplatky (Kč) 

Smluvní pokuta – pozastavení služby 

z důvodu neuhrazených pohledávek 
250,- 

Položka Jednorázové poplatky (Kč) vč. DPH 

Smluvní pokuta – koncové zařízení  

(u přípojky typu: FTTH nebo FTTHm) 
1.300,- 

 

Smluvní pokuta - pozastavení služby z důvodu neuhrazených pohledávek 

zahrnuje: 

 Reaktivaci / Deaktivaci služby Internet ONE MAX HD. 

 

Smluvní pokuta – koncové zařízení: 

 Bude vyúčtována Poskytovatelem v případě, že nedojde k řádnému vrácení koncového 

zařízení ve vlastnictví Poskytovatele sloužícího k připojení k datové síti ve stanovené lhůtě 

do 14 dnů ode dne ukončení smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Účastníkem.   

 

 

Uvedené ceny jsou pouze pro koncového uživatele. 


