
Štandardná inštalácia zahŕňa: 
– práce, ktoré sú zahrnuté v štandardnom inštalačnom poplatku
– ďalšie práce naviac sú spoplatnené

Dostupnosť
– na upevnenie antény, konzoly alebo kábla – postačí 3-dielny rebrík (celkovo do 5m)

Vŕtanie
– upevnenie konzoly do nezateplenej steny
– 1x vŕtanie cez fasádu širokú do 50 cm

Upevňovanie
– upevnenie konzoly na existujúcu tyč alebo na nezateplenú fasádu hmoždinkami

                (šróby a hmoždinky sú v cene)
Ťahanie kábla

– vnútri v objekte bez upevnenia
– cez chráničku bez ďalších káblov alebo s dostatočným miestom v chráničke

bez prekážok v chráničke (ostrý ohyb, sťažujúci prechod elekt. pera)
Krimpovanie

– max. 4koncovky UTP Cat5e (2 káble)
Nastavenie

– 1x anténa, 1x WiFi router, 1x STB alebo TV
– nastavenie služby
– zmeranie rýchlosti na 1 klientskom zariadení

Spoplatnené naviac sú tieto úkony: 
Dostupnosť

– potreba dopravy a použitia väčšieho rebríka ako 3-dielny do 5m. Klient zaplatí celkové 
náklady na dopravu rebríka a o cene bude informovaný pri technickej obhliadke

– pri práci z väčšieho rebríka ako 3-dielny do 5m, 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, sa tieto práce účtujú ako výškové práce podľa cenníka

Vŕtanie
– upevnenie ďalších vonkajších nosných konštrukcií (vrátane uchytenia kábla),
– prieraz vnútornej steny nad 50 cm (hĺbka prierazu nad 50 cm sa počíta ako nový vrt podľa 

cenníka)
– za každý vrt naviac sa účtuje poplatok podľa cenníka

Upevňovanie
– upevnenie konzoly na zateplenú fasádu vyžaduje špeciálny materiál, ktorý je spoplatnený
– uchytenie kábla je spoplatnené podľa cenníka

Ťahanie kábla
– upevnenie kábla vnútri v objekte je spoplatnené podľa cenníka
– pri ťahaní cez chráničku, kde nie je dostatok miesta, sú tam prekážky, sa účtuje práca 

naviac podľa cenníka
Nastavenie a meranie

– pripojenie alebo nastavenie viac ako 1x anténa, 1x WiFi router a 1x STB alebo TV sa účtuje
podľa cenníka


