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Všechny uvedené ceny jsou v českých korunách (Kč).  

Ceny jsou uvedeny včetně DPH (v závorce bez DPH). 

Smluvní pokuty jsou účtovány bez DPH. 

Sazbou DPH se v tomto ceníku pronájmu rozumí 21 %.  
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Nájemné a aktivační poplatky
 

PEVNÝ INTERNET VZDUCHEM 
KATEGORIE ZAŘÍZENÍ ZÁKLAD PREMIUM 

Aktivační poplatek - 2 000,– (1 652,89) 

Měsíční nájemné - 50,– (41,32) 
 
 

PEVNÝ INTERNET DO ZÁSUVKY 
KATEGORIE ZAŘÍZENÍ ZÁKLAD PREMIUM 

Aktivační poplatek 1 000,– (826,45) - 

Měsíční nájemné 30,– (24,79) - 
 
 
 
 
 
 

T-MOBILE SAT TV 
KATEGORIE ZAŘÍZENÍ ZÁKLAD (BEZ HDD) PREMIUM (S HDD) 

Aktivační poplatek 1 000,– (826,45) 2 000,– (1 652,89) 

Měsíční nájemné 50,– (41,32) 70,– (57,85) 

Je-li společně s pronájmem Koncového zařízení současně uzavřena i Účastnická smlouva na dotčenou službu na dobu určitou 
12/24 měsíců nebo dochází-li společně s pronájmem Koncového zařízení k prodloužení Účastnické smlouvy na dotčenou 
službu na dobu určitou 24 měsíců, nejsou uvedené aktivační poplatky účtovány. Aktivační poplatky nejsou rovněž účtovány 
v případě, že po dobu trvání Účastnické smlouvy na dobu určitou dojde k navýšení počtu pronajatých Koncových zařízení 
k dotčené službě. 

Ke službám Pevný internet vzduchem a Pevný internet do zásuvky si Účastník může pronajmout vždy pouze jedno Koncové 
zařízení. Ke službě T-Mobile SAT TV si Účastník může pronajmout maximálně 4 Koncová zařízení – set-top boxy. 

V případě služby T-Mobile SAT TV je pronájem Koncového zařízení od Operátora nezbytnou podmínkou pro poskytování této 
služby. V případě služby Pevný internet vzduchem je pronájem Koncového zařízení od Operátora nezbytnou podmínkou pro 
poskytování této služby za předpokladu, že koncové zařízení Účastníka nesplňuje podmínky uvedené v Obchodních 
podmínkách této služby. 
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Ceník servisních úkonů 
 

PEVNÝ INTERNET VZDUCHEM 
 

   
Instalační poplatek (u smlouvy na dobu určitou) s podmíněnou slevou  
ve výši 2 598,– (2 147,11) 1,– (0,83) 

Instalační poplatek (u smlouvy na dobu neurčitou) 2 599,– (2 147,93) 

Servisní zásah  1 999,– (1 652,07) 
 

Instalační poplatek zahrnuje materiál a práce dodávané Operátorem pro standardní instalaci služby. Standardní instalace 
obsahuje: instalaci a konfiguraci modemu skládajícího se z venkovní a vnitřní jednotky, 2xRJ45 -konektory pro propojení 
venkovní a vnitřní jednotky, LAN  kabel v max. délce 20m (LAN kabel pro venkovní použití v minimální kvalitě FTP CAT5E, 
provozní teplota -20 °C až 70°C) pro propojení venkovní a vnitřní jednotky, konzoli (vhodná na umístnění na stěnu / vhodná na 
umístění na balkon), šrouby, podložky a hmoždinky pro uchycení  jednotky, drobný instalační materiál (izolační pásky, sádra, 
tmel, průchodky, svorky kabelů apod.), vytvoření jednoho prostupů zdí o maximální tloušťce 500 mm. Součástí Standardní 
instalace je rovněž předvedení funkčnosti Služby na jednom zařízení Účastníka, pokud toto předvedení vyžaduje a souhlasí 
s ním, nebo pomocí výpočetní techniky Servisního partnera Operátora. 

Servisní zásah zahrnuje úkony Operátora realizované v návaznosti na žádost Účastníka, například reinstalaci, deinstalaci, 
přemístění či výměnu modemu Operátorem apod. Servisní zásah je Účastníkovi vyúčtován i v případě Marného výjezdu. V rámci 
Servisního zásahu může být zákazníkovi poskytnut pouze materiál a rozsah prací definovaný v podmínkách Standardní 
instalace. Jakýkoliv materiál nebo Servisní úkony nad rámec této definice podléhají položkám Nadstandardní instalace. V případě 
ukončení pronájmu služby Pevný internet vzduchem je vyžadována odborná deinstalace pronajatého Koncového zařízení 
Operátorem. V případě ukončení pronájmu Koncového zařízení ze strany Účastníka před uplynutím 24 měsíců od uzavření 
smlouvy o pronájmu Koncového zařízení je tato odborná deinstalace Účastníkovi vyúčtována jako Servisního zásah, v opačném 
případě není odborná deinstalace Účastníkovi účtována. V případě, že Účastník uzavře Účastnickou smlouvu na tuto službu 
distančním způsobem a současně využije svého práva od této smlouvy odstoupit, je Účastník povinen uhradit Operátorovi 
Servisní zásah spočívající v nákladech souvisejících s vrácením Koncového zařízení (poplatek za deinstalaci). 
 

PEVNÝ INTERNET DO ZÁSUVKY 
 

   
Servisní zásah 1 999,– (1 652,07) 
 

Koncové zařízení je k této službě dodáváno formou samoinstalačního balíčku, který není zpoplatněn. Samoinstalační balíček 
obsahuje Účastníkem pronajaté Koncové zařízení a další potřebné součásti, jimiž se Účastník připojuje za účelem užívání 
Služby, včetně návodů a nezbytné dokumentace pro provedení instalace Koncového zařízení Účastníkem. 

Servisní zásah zahrnuje  úkony Operátora realizované v návaznosti na žádost Účastníka, například dodatečnou instalaci, 
reinstalaci, přemístění či výměnu modemu Operátorem apod.  Servisní zásah je Účastníkovi vyúčtován i v případě Marného 
výjezdu. Součástí Servisního zásahu je instalace a konfigurace modemu,  a to vše při použití standardního obsahu balení 
pronajatého Koncového zařízení, předvedení funkčnosti Služby na jednom zařízení Účastníka, pokud toto předvedení vyžaduje 
a souhlasí s ním, nebo pomocí výpočetní techniky Servisního partnera Operátora. Jakýkoliv materiál nebo Servisní úkony nad 
rámec této definice podléhají položkám Nadstandardní instalace. 
 

 

T-MOBILE SAT TV 
   
Instalační poplatek (u smlouvy na dobu určitou) s Podmíněnou slevou 
ve výši 2 400,– (1 983,47) 199,– (164,46) 

Instalační poplatek (u smlouvy na dobu neurčitou) 2 599,– (2 147,93) 

Servisní zásah  1 999,– (1 652,07) 

Instalační poplatek zahrnuje materiál a práce dodávané Operátorem pro standardní instalaci služby. Standardní instalace 
obsahuje: instalaci set-top boxu a satelitní paraboly, 2 F-konektory pro připojení set-top boxu Základ (bez HDD) nebo 
4 F-konektory pro připojení set-top boxu Premium (s HDD), koaxiální kabel 15 m pro každý set-top box Základ (bez HDD) 
nebo 2 koaxiální kabely po 15 m pro každý set-top box Premium (s HDD), konzoli (vhodná na umístnění na stěnu / vhodná 
na umístění na balkon), šrouby, podložky a hmoždinky pro uchycení držáku paraboly, drobný instalační materiál (izolační 
pásky, průchodky apod.), vytvoření až tří prostupů zdí o maximální tloušťce 500 mm. Součástí Standardní instalace je i 
předvedení funkčnosti Služby na zařízení zákazníka, pokud toto předvedení vyžaduje a souhlasí s ním. 

Servisní zásah zahrnuje úkony Operátora realizované na žádost Účastníka, například dodatečnou instalaci, reinstalaci, 
přemístění či výměnu set-top boxu Operátorem apod. Servisní zásah je Účastníkovi vyúčtován i v případě Marného výjezdu. 
V rámci Servisního zásahu může být Účastníkovi poskytnut pouze materiál a rozsah prací definovaný v podmínkách 
Standardní instalace. Jakýkoliv materiál nebo servisní úkony nad rámec této definice podléhají položkám Nadstandardní 
instalace. 
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NADSTANDARDNÍ INSTALACE 
 

NÁZEV PRÁCE MJ CENA 

Hodinová sazba servisního technika hod 550,– (454,54) 

Použití plošiny pro instalaci na jinak nedostupném místě* kpl 3 000,– (2 479,34) 

Vrtání průrazů zdí (za každý průraz navíc nebo průraz při tloušťce stěny nad 
500 mm)* ks 250,– (206,61) 

 

* U takto označených položek není účtována položka „Hodinová sazba servisního technika“. 

 

NÁZEV MATERIÁLU MJ CENA 

Datová zásuvka RJ45 ks 150,– (123,97) 

FTP CAT5e/SYKFY 2 × 2 × 0,5 m 15,– (12,40) 

Konektor RJ45/RJ11 ks 10,– (8,26) 

F-konektor ks 10,– (8,26) 

Koaxiální kabel 75 ohmů (venkovní) m 20,– (16,53) 

Lišta LV 11 × 10 / LV 18 × 13 m 25,– (20,66) 

Kryt spojovací ks 15,– (12,40) 

Kryt koncový ks 25,– (20,66) 

Roh vnější ks 45,– (37,19) 

Kryt ohybový ks 20,– (16,53) 

Roh vnitřní ks 40,– (33,06) 

Trubka pevná (d = 20 mm) m 15,– (12,40) 

 

 

 

 

NÁZEV MATERIÁLU MJ CENA 

Příchytka pro trubku ks 5,– (4,13) 

Spojka pro trubku ks 10,– (8,26) 

Hmoždinka ks 2,– (1,65) 

Stahovací pásek ks 5,– (4,13) 

Popisovací štítek ks 5,– (4,13) 

Sádra / akr. tmel* kpl 50,– (41,32) 

Vrut pro hmoždinku ks 5,– (4,13) 

Krabice panelová ks 30,– (24,79) 

Kabelová příchytka m 5,– (4,13) 

Nestandardní prodloužená balkonová konzola ks 550,– (454,54) 

Nestandardní konzole na plochou střechu (trojnožka se závažím a pryžovými 
podložkami, bez kotvení)* kpl 

 

5 700,– (4 710,74) 

Kotvení do zateplené fasády (4 ks kotvy délky víc než 200 mm)* kpl 1 500– (1 239,67) 
 

* U takto označených položek není účtována položka „Hodinová sazba servisního technika“. 

 

Uvedené položkové ceny Nadstandardní instalace jsou cenami maximálními. 

V případě realizace nadstandardní instalace servisním technikem servisního partnera Operátora je cena za tuto 
nadstandardní instalaci hrazena na místě servisnímu technikovi servisního partnera Operátora, a to v hotovosti. V případě 
realizace nadstandardní instalace servisním technikem Operátora je cena za tuto nadstandardní instalaci vyúčtována v 
rámci Vyúčtování služby, ke které byla realizována. Servisní technik je povinen zákazníkovi předem oznámit kvalifikovaný 
odhad celkových nákladů spojených s realizovanou nadstandardní instalací. 
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Smluvní pokuty
 

PEVNÝ INTERNET VZDUCHEM 
 

KATEGORIE ZAŘÍZENÍ ZÁKLAD PREMIUM 

Nevrácení Koncového zařízení řádně a včas* - 7 000,– 

Nevrácený síťový zdroj řádně a včas - 200,– 

Nevrácené ostatní příslušenství Zařízení 

(Ethernet kabel v obsahu balení) 
- 200,– 

 

* Za nevrácení Koncového zařízení je rovněž považována situace, kdy je Koncové zařízení poškozeno (s přihlédnutím k běžnému opotřebení) nebo dojde-li k jeho 
ztrátě či zcizení. 
 

PEVNÝ INTERNET DO ZÁSUVKY 
 
 

 

* Za nevrácení Koncového zařízení je rovněž považována situace, kdy je Koncové zařízení poškozeno (s přihlédnutím k běžnému opotřebení) nebo dojde-li k jeho 
ztrátě či zcizení. 

T-MOBILE SAT TV 

 

KATEGORIE ZAŘÍZENÍ ZÁKLAD (BEZ HDD) PREMIUM (S HDD) 

Nevrácení pronajatého Zařízení řádně a včas* 2 000,– 4 000,– 

Nevrácený síťový zdroj řádně a včas 200,– 200,– 

Nevrácené dálkové ovládání řádně a včas 200,– 200,– 

Nevrácená smart karta řádně a včas 500,– 500,– 

Nevrácené ostatní příslušenství Zařízení  

(HDMI a/nebo Ethernet kabel v obsahu balení) 

200,– 200,– 

 

* Za nevrácení Koncového zařízení je rovněž považována situace, kdy je Koncové zařízení poškozeno (s přihlédnutím k běžnému opotřebení) nebo dojde-li k jeho 
ztrátě či zcizení. 
 

KATEGORIE ZAŘÍZENÍ ZÁKLAD PREMIUM 

Nevrácení pronajatého Zařízení řádně a včas* 4 000,– - 

Nevrácený síťový zdroj řádně a včas 200,– - 

Nevrácené ostatní příslušenství Zařízení 

(Ethernet kabel v obsahu balení) 
200,– - 


