5x100 MB
bez limitu !

300 MB

ano

1 290,- Kè (1 535,-)
1 690,- Kè (2 011,-)
1 990,- Kè (2 368,-)
ano

ano

5x100 MB
bez limitu !

300 MB
5x100 MB
bez limitu !

Tarify pro firemní vyuití

ano
5x100 MB
bez limitu !

300 MB

ano
5x100 MB
30GB, FUP

300 MB

ano
5x100 MB
bez limitu !

300 MB

ano
5x100 MB
20GB, FUP

150 MB

ano
5x100 MB
bez limitu !

150 MB

ano
5x100 MB
15GB, FUP

150 MB

ano
5x100 MB
12GB, FUP

150 MB

ano
5x100 MB
10GB, FUP

150 MB

ano
5x60 MB
bez limitu !

100 MB

ano
5x60 MB

300 MB

(1 398,-)

(1 248,-)

(1 189,-)

(1 048,-)

(950,-)

(950,-)

(848,-)

(749,-)

(699,-)

(599,-)

(578,-)

(449,-)

7GB, FUP

100 MB

ano
3x30 MB
bez limitu !

100 MB

ano

335,- Kè
377,- Kè
486,- Kè
503,- Kè
587,- Kè
629,- Kè
713,- Kè
798,- Kè
798,- Kè
881,- Kè
999,- Kè
1 049,- Kè
1 175,- Kè

(398,-)

mesíèní paušál bez DPH
(vè. DPH) v Kè
fotoalbum

ano
100 MB
3x30 MB
5GB, FUP

100 MB
3x30 MB
bez limitu !

768/256
1024/384
1500/512

CB Computers v.o.s., Trojanova 50/II, Rakovník,
e-mail : info@cbcnet.cz, web : www.cbcnet.cz
tel.: 313 51 61 50; 604 26 08 71

STANDARD 768
STANDARD 1024
STANDARD 1500

CB Computers v.o.s., Trojanova 50/II, Rakovník,
e-mail : info@cbcnet.cz, web : www.cbcnet.cz
tel.: 313 51 61 50; 604 26 08 71

384/96
512/128
512/128
768/192
768/192
1024/192
1200/192
1536/256
1024/192
2048/256
1200/192
3072/256
1536/256

Monost poskytnutí sluby mùe být závislá na pouité
technologii v konkrétní lokalitì. Na podrobnosti se prosím
informujte u našeho obchodníka.

HOME 384
HOME 512 L
HOME 512
HOME 768 L
HOME 768
HOME 1024 L
HOME 1200 L
HOME 1536 L
HOME 1024
HOME 2048 L
HOME 1200
HOME 3072 L
HOME 1536

Systém pravidel FUP (fair user policy) je uplatnìn pouze
na vybrané typy našich tarifù s cílem poskytnout uivateli
maximální rychlost pøipojení pøi zachování zajímavé finanèní
relace. Nadále však v naší nabídce zùstavají velmi oblíbené tarify
bez jakýchkoliv limitù.
Velikost datového limitu pro FUP (fair user policy) platí na
období 1 mìsíce tzn. od prvního do posledního dne mìsíce. Do
limitu se poèítají data pøenesená v pøíchozím a odchozím smìru.
Po dosaení výše datového limitu mùe poskytovatel uivateli
omezit rychlost stahování na 128/64 kbit, uivatel je však stále
pøipojen, mùe slubu pouívat a nemìní se ani výše pevného
mìsíèního poplatku. Pokud je toto omezení uplatnìno,
automaticky se ruší prvním dnem následujícího mìsíce.

Tarify pro domácí a kancelárské vyuití

Všechny sluby jsou poskytovány s patøièným
komfortem. Mezi nì patøí kompletní instalace "na klíè" bez
nutnosti investic do vlastních zaøízení, telefonická technická
podpora a dohled nad kvalitou poskytovaných slueb 24
hodin dennì po 7 dní v týdnu. V neposlední øadì pak i široká
nabídka doplòkových slueb sahající od hostingu, pøes
pronájem routerù a serverù pro malé spoleènosti, a po
dodávky serverových øešení zajišujících komplexní
vnitrofiremní sluby.

Na ádnou linku mimo tarifù MICRO a MINI není
aplikováno omezení na druh pøenášeného provozu. Souèástí
kadého tarifu HOME jsou 2 IP adresy pro pøipojení PC nebo
VoIP telefonu.

web/ftp
MB

Neustále však pracujeme na rozšíøení pokrytí sítì
CBCNET.CZ a je moné, e právì ve chvíli, kdy ètete tyto
øádky, naši technici pøipravují zprovoznìní slueb v nové
oblasti. V pøípadì, e jste zde nenalezli právì Vaši lokalitu,
prosím kontaktujte nás.

Garantovaná minimální rychlost linky je rovna rychlosti
UPLOADu daného tarifu. Všechny standardní tarify obsahují
implementaci QoS (quality of service), je garantuje nízkou
odezvu (latenci) a plynulost chodu všech aplikací bez ohledu na
vytíení linky.

emailové
schránky

mìsto Rakovník,
obce Luná a Luná nádraí
obce Lubná, Senec

Agregaèní pomìr je 1:20 pro všechny tarify øady HOME a
HOME L, 1:10 pro tarify STANDARD a 1:6 pro speciálních tarify
MINI a MICRO. Tarif BUSINESS je poskytován bez agregace.

CBCNET.CZ

UFP/
datový limit

V této chvíli poskytujeme naše sluby v lokalitách :

Mìsíèní paušál je úètován vdy na poèátku zúètovacího
období. V pøípadì, e sluba byla aktivní pouze èást tohoto
období, bude fakturována pomìrná èást mìsíèního paušálu.
Zúètovací období pro tarify HOME 384 a HOME 512 L èiní
6 mìsícù. Pro speciální tarify MICRO 64 a MINI 128 platí
zúètovací období 12-ti mìsíèní. Všechny ostatní tarify jsou
úètovány v mìsíèním (1 mìsíc) období.

DOWNLOAD/
UPLOAD (kbit/s)

Spoleènost CB Computers v.o.s., provozovatel sítì
CBCNET.CZ, nabízí sluby bezdrátového pøístupu k internetu
a sluby s tím spojené. Naše nabídka je smìrována
zákazníkùm z øad domácích i firemních uivatelù. Veškeré
poskytované sluby jsou realizovány výhradnì v rámci vlastní
infrastruktury, èím otevíráme prostor k mimoøádné cenové i
technické flexibilitì pøi spolupráci se zákazníkem.

Informace k tarifùm

Název paušálu

Nabídka slueb

Zøizovací poplatky

Zøizovací poplatky
Instalace v rodinných domech èi firmách

Instalace v bytových èi panelových domech
tarify øady HOME, HOME L, MINI 128, MICRO 64

s vyuitím technologie Wi-Fi v pásmu 2,4GHz.
Moné pouze s tarify HOME 384, 512 (L) a 768 (L) *

s vyuitím profesionálních technologií
Trango Broadband, Proxim Tsunami èi Motorola Canopy
v pásmu 5GHz (nejedná se o Wi-Fi zaøízení)

vzdálenost
pøístupového
bodu

Délka smluvního období (ceny bez DPH), Kè
12 mìsícù
24 mìsícù
36 mìsícù
1.900,-

990,-

! pouze 1,- Kè !

Zøizovací poplatky pro instalaci v bytových èi panelových
domech zahrnují dodávku a instalaci kabelového svodu a datové zásuvky
za vstupními dveømi bytové jednotky úèastníka, volné poloení kabeláe
k pøipojovanému PC a jeho konfiguraci. Sluba je zákazníkovi pøedávána
na standardním ethernetovém rozhraní (síová karta 10/100Mbit) a pro
její bezproblémové vyuití není nutné zakupovat èi vlastnit jakékoliv jiné
zaøízení - vše je obsahem zøizovacího poplatku. Na ostatní monosti krytí
kabeláe se informujte u našeho obchodníka.

Instalace v rodinných domech èi firmách
s vyuitím profesionální technologie Motorola Canopy
v pásmu 5GHz (nejedná se o Wi-Fi zaøízení)

Délka smluvního období (ceny bez DPH), Kè
12 mìsícù
24 mìsícù
36 mìsícù
2.490,2.490,2.490,1.990,1.990,1.990,990,990,990,990,! pouze 1,- Kè !
nelze

!
!
!
!
!
!

990,990,990,pouze 1,490,pouze 1,pouze 1,pouze 1,pouze 1,pouze 1,nelze
nelze

12 mìsicù

24 mìsicù

36 mìsicù

2.500,3.500,4.600,-

1.400,1.900,2.500,-

! pouze 1,- Kè !
599,1.099,-

* u tarifù HOME 384 a HOME L 512
je nejniší zøizovací poplatek 599,- Kè.
Zøizovací poplatky pro instalaci v rodinných domech èi firmách
zahrnují dodávku a instalaci datového spoje Wi-Fi vèetnì pøíslušenství,
volné poloení kabeláe k pøipojovanému PC a jeho konfiguraci. Sluba
je zákazníkovi pøedávána na standardním ethernetovém rozhraní
(síová karta 10/100Mbit) a pro její bezproblémové vyuití není nutné
zakupovat èi vlastnit jakékoliv jiné zaøízení - vše je obsahem zøizovacího
poplatku. V cenì tohoto poplatku je rovnì záruka a bezplatný servis
instalovaného zaøízení po celou dobu trvání smluvního vztahu. Na
ostatní monosti krytí kabeláe se informujte u obchodníka.
V pøípadì, e zákazník ji vlastní zaøízení, které je dostateènì
výkonné pro pøipojení do sítì CBCNET.CZ, èiní pøipojovací poplatek
500,- Kè s podpisem smlouvy na dobu neurèitou.

CBCNET.CZ

Kè !
Kè
Kè
Kè
Kè
Kè

!
!
!
!
!

íc

š

s

CB Computers v.o.s., Trojanova 50/II, Rakovník,
e-mail : info@cbcnet.cz, web : www.cbcnet.cz
tel.: 313 51 61 50; 604 26 08 71

it/

Zøizovací poplatky pro instalaci v rodinných domech èi firmách
zahrnují dodávku a instalaci datového spoje Motorola Canopy (Canopy
není Wi-Fi zaøízení) vèetnì pøíslušenství, volné poloení kabeláe k
pøipojovanému PC a jeho konfiguraci. Sluba je zákazníkovi pøedávána
na standardním ethernetovém rozhraní (síová karta 10/100Mbit) a pro
její bezproblémové vyuití není nutné zakupovat èi vlastnit jakékoliv jiné
zaøízení - vše je obsahem zøizovacího poplatku. V cenì tohoto poplatku
je rovnì bezplatná záruka a servis instalovaného zaøízení po celou dobu
trvání smluvního vztahu. Na ostatní monosti krytí kabeláe se
informujte u obchodníka.

kb
72
30 ify
a tar
vé y
no en

nelze
nelze
nelze
3.990,3.990,3.990,2.990,2.990,2.990,1.990,990,! pouze 1,- Kè !

Délka smluvního období (ceny bez DPH), Kè

ni

HOME 768
HOME 1024 L
HOME 1200 L
HOME 1536 L
HOME 1024
HOME 2048 L
HOME 1200
HOME 3096 L
HOME 1536
STANDARD 768
STANDARD 1024
STANDARD 1536

do 500m
do 1500m
do 3000m

Nepøetrité pøipojení
k internetu

