
Cenník služieb ČadcaNet – INTERNET
Platný od 01. 08. 2018. Všetky ceny sú konečné.

Tarifa:
Internet pre byty a rodinné domy Mesačná platba
SuperNet Standard 11,99 €
SuperNet Plus 14,99 €
SuperNet Premium 19,99 €

Tarifa FLEXI Mesačná platba
FlexiNet Standard 11,99 €
FlexiNet Plus 14,99 €
FlexiNet Premium 19,99 €

Mesačná platba

Internet pre živnostníkov
IčoNet Standard 16,99 € 14,99 € 12,99 €
IčoNet Plus 18,99 € 16,99 € 14,99 €
IčoNet Premium 23,99 € 21,99 € 19,99 €
IčoNet MAX 29,99 € 27,99 € 25,99 €

Pri využití ročnej platby získa klient zľavu z mesačného paušálu -1 €.

Inštalačné poplatky:
Viazanosť – počet mesiacov 0 12 24
Poplatok v € 40 € 20 € 0 €

Poznámka:
Inštalačný poplatok zahŕňa paušálny poplatok za prácu technika, jeho dopravu
a štandardnú inštaláciu. 

Viazanosť-
0 mesiacov

Viazanosť-
12 mesiacov

Viazanosť-
24 mesiacov



Štandardná inštalácia:
- práce, ktoré sú zahrnuté v štandardnom inštalačnom poplatku. 
Ďalšie práce naviac sú spoplatnené.

Dostupnosť:
- na upevnenie antény, konzoly alebo kábla stačí 3x2m rebrík
(3-dielny, celkovo do 5m) alebo menší rebrík

Vŕtanie:
- upevnenie konzoly do steny (bez zateplenia)
- vŕtanie kábla do fasády 1x

Upevňovanie:
- upevnenie konzoly na existujúcu tyč alebo na zateplenú fasádu hmoždinami
(šróby a hmoždiny sú v cene)

Ťahanie kábla:
- vnútri v objekte bez upevnenia (max 30m)
- ťahanie cez chráničku bez ďalších káblov alebo s dostatočným miestom
v chráničke, bez prekážok v chráničke (ostrý pohyb sťažujúci prechod elek. pera)

Krimpovanie:
- max. 4koncovky (2 káble) - káble len Cat5

Nastavenie:
- 1x anténa, 1x WiFi router, 1x STB alebo TV
- nastavenie služby
- zmeranie rýchlosti na 1 klientskom PC

Spoplatnené naviac sú tieto úkony:
Dostupnosť:
- potreba dopravy a použitia väčšieho rebríka ako 3x2m (3-dielny do 5m)

obhliadke.
- pri práci z väčšieho rebríka ako 3x2m, alebo pri potrebe presúvať sa po šikmej streche domu
k miestu uchytenia antény, alebo k ukončeniu vonkajšieho vedenia kábla (sklon viac ako  20
stupňov), ďalej ako 2m od vstupu na strechu (strešným oknom/výlezom alebo od okraja strechy

Vŕtanie:
- upevnenie ďalších vonkajších nosných konštrukcii (vrátane uchytenia kábla) 
- prieraz vnútornej steny do 40cm (pri prieraze steny širšej ako 40cm sa každých 40cm
počíta ako ďalší prieraz)

Upevňovanie:

Ťahanie kábla:

Klient zaplatí celkové náklady na dopravu rebríka. O cene bude informovaný pri technickej 

sa účtuje rizikový príplatok 10€ za započatú hodinu rizikovej práce.

- za každý prieraz naviac sa účtuje poplatok 2€ a za každý vrt do 15cm hĺbky sa účtuje
1€ navyše

- uchytenie konzoly na zateplenú fasádu sa účtuje za príplatok 1€ za vrt + použitý materiál
- upevnenie kábla U-sponkami s klincom nad 10ks alebo vzdialenosť nad 4m sa za každý 1m
uchytenia naviac počíta príplatok 0,5€ + použitý materiál



Krimpovanie:

Nastavenie:
- pripojenie alebo nastavenie viac ako 1x antény, 1x routra, 1x STB alebo TV a meranie na 

(2x opakované meranie na tom istom zariadení sa nepovažuje za nové meranie)

- upevnenie kábla vnútri v objekte 0,5€ za 1m
- ťahanie kábla nad 30m – 0,5€ za 1m, ťahanie cez chráničku, kde nie je dostatok miesta, sú tam 
 prekážky (individuálne podľa stráveného času) – príplatok 5€ za započatú polhodinu práce

- každá UTP koncovka nad 4ks je spoplatnená sumou 0,5€ (vrátane koncovky)
- každá FTP koncovka je spoplatnená sumou 1€ (vrátane koncovky)

viacerých zariadeniach je spoplatnené sumou 2€ za každý 1ks navyše



Cenník služieb ČadcaNet – TELEVÍZIA 
Platný od 01. 08. 2018. Všetky ceny sú konečné.

1) Televízia s naším internetom
Základný balík TV v kombinácií s tarifami SuperNet a FlexiNet:

tarifa základný balík TV
SuperNet/FlexiNet Standard 4 €/mes.
SuperNet/FlexiNet Plus 3 €/mes.
SuperNet/FlexiNet Premium 2 €/mes.

2) Televízia bez internetu
základný balík TV 6 €/ mes.
+ dátový balík k TV (byt) 2 €/mes.

4 €/mes.

3) Televízia bez internetu LITE*
* K tejto službe je potrebné mať vlastné internetové pripojenie
od iného poskytovateľa.
základný balík TV 6 €/ mes.

Inštalačné poplatky:
Viazanosť – počet mesiacov 0 12 24
Poplatok v € 40 € 20 € 0 €
Poznámka:
Inštalačný poplatok zahŕňa paušálny poplatok za prácu technika a jeho dopravu.

+ dátový balík k TV (rodinný dom)



Cenník služieb ČadcaNet – TELEVÍZIA – ROZŠÍRENÉ BALÍČKY
Platný od 01. 08. 2018. Všetky ceny sú konečné.

Ponuka TV balíčkov:
balík ŠTART+ 1,99 €
balík HBO 6,80 €
balík HBO GO 7,80 €
balík HBO + HBO GO 9,50 €
balík BASIC 12,80 €
balík FILMBOX 5,00 €
balík DETSKÝ 2,40 €
balík DOKU 3,70 €
balík ŠPORT 8,20 €
balík RELAXXX 9,30 €
balík MAXI + HBO GO 23,70 €

Ponuka rozšírených služieb:
1,99 €/mes.

Nahrávky 120 hodín 3,5 €/mes.

HD kvalita je spoplatnená nasledovne:
Internet s rýchlosťou do 20Mbit a/alebo mesačný paušál do 10€ 2 €/mes.
Internet s rýchlosťou nad 20Mbit a mesačný paušál nad 10€ 1 €/mes.
Internet s rýchlosťou nad 50Mbit a mesačný paušál nad 12€ 0 €/mes.

Poznámka:
Vysielanie HD je funkčné prostredníctvom nového kodeku 5 na 
nových typoch STB a niektorých vybraných TV zariadeniach. 
Na poskytnutie tejto služby nie je právny nárok a možnosť poskytovania je
závislá na voľnej kapacite siete v danej lokalite. Pre aktuálnu dostupnosť
je nutné kontaktovať obchodné oddelenie. 

Službu TV zabezpečuje a za prípadné zmeny programovej štruktúry 
zodpovedá sledovanietv.sk. Funkčnosť aplikácie na SmartTV sa môže
líšiť v závislosti od typu Smart TV. V prípade zlej funkčnosti aplikácie
odporúčame zakúpiť Set-top box sledovanietv.sk.

Timeshift – Spätné prehrávanie až 7 dní + nahrávky 50 hodín 

Služba IPTV v zahraničí: 
Podľa nariadenia Európskej únie o cezhraničnej prenosnosti online služieb 
poskytujúcich obsah v rámci vnútorného trhu, je možné využívať našu službu
aj na územi iného štátu EÚ. Nutné však je mať trvalý pobyt v SR.
Typicky sa jedná o dočasný pobyt: napr. dovolenka, služobná cesta, 
študijný pobyt.



Cenník služieb ČadcaNet – OSTATNÉ SLUŽBY
Platný od 01. 08. 2018. Všetky ceny sú konečné.

Servisné práce – výškové, zlé počasie (započatá hodina) 20 €/hod.
Servisné práce – PC, interiéry (započatá hodina) 12 €/hod.
Servisné práce – oprávnená reklamácia 0 €/hod.
Verejná IP adresa 4 €/mes.
Rekonfigurácia IP protkolu, prepis MAC, IP navyše 4 €/ks
Odvirovanie PC 12 €/hod.
Reinštalácia PC 33 €/PC

Zaslanie vytlačeného daňového dokladu 2 €/ks
1.písomná upomienka 5 €/ks
2.písomná upomienka 10 €/ks
Vrátenie chybne zaslanej platby 4 €
Ručné dohľadanie a priradenie platby 4 €
Poplatok za prijatie platby v hotovosti 1 €
Poplatok za vrátenie platby 1 €
Obnovenie poskytovania služby po prerušení 20 €
Úroky z omeškania platby 0,05 %/deň

Prerušenie služby na žiadosť klienta:
- prerušenie služby 4 €
- spustenie služby 4 €

Doprava 0,5 €/km
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