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CENNÍK
vydaný spoločnosťou VEGAsecurities s.r.o., Krátka 214, 049 41 Pača, IČO: 48226661, DIČ: 2120139802, zapísanou v Obchodnom registri
Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vložka číslo 37981/V v súlade so zák. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších
predpisov (ďalej len "Zákon")

Internet
10,- € mesačne

max. 5 Mbit/s down
max. 1 Mbit/s up

Štandard

13,- € mesačne

max. 10 Mbit/s down
max. 2 Mbit/s up

Premium

16,- € mesačne

max. 20 Mbit/s down
max. 2 Mbit/s up

MAXI

20,- € mesačne

max. 30 Mbit/s down
max. 3 Mbit/s up

Mini

napr. pre potrebu kamerového
systému, atď...

individuálne

Individual

Dostupnosť jednotlivých programov si pozriete v našej mape pokrytia.

zdarma

Inštalačný poplatok :

pri viazanosti 24 mesiacov

70,- € pri viazanosti 12 mesiacov
99,- € bez viazanosti
Zvýšenie upload + 1 Mbit/s:

3,- € mesačne

Verejná IP adresa:

5,- € mesačne

Pripojením do siete VEGAnet získate:
Kontakt:

Cenník platný od 1.3.2019

časovo a dátovo neobmedzené pripojenie
servis zvyčajne do 48 hodín od nahlásenia
za mesiac, v ktorom vás pripojíme neplatíte
mesačný poplatok je paušálny - nemení sa
žiadne skryté poplatky

telefonicky:

058 / 333 71 71
0903 514 608

osobne:

Čučmianska Dlhá 26, 048 01 Rožňava
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Cenník servisných a doplnkových služieb
Tento cenník uvádza ceny za rôzne servisné služby a tovar mimo inštalačného poplatku
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

neoprávnený výjazd v meste Rožňava
mimo mesta
cestovné tam i späť v meste Rožňava
mimo mesta
dodanie a nastavenie wifi routra/ wifi extendra/ switch 8 port.
nastavenie nami nedodaného wifi routra
znovunastavenie wifi routra
dodanie a nastavenie sieťovej karty (lan, wifi)
oprava pokazeného lan kábla, spojenie, krimpovanie, predĺženie v dome
prekládka prípojky na inú adresu
dodanie a nastavenie lan powerline adaptéra
wifi powerline adaptéra
switch 5 port
LAN kábel s koncovkami RJ45 netienený - 0,35 €/ 1 m,
tienený
iný pracovný úkon 1 technik - každá začatá 1 hodina
zmena programu na nižší, počas viazanosti
predčasné ukončenie Zmluvy počas viazanosti
porušenie Zmluvných podmienok
upomienka formou sms alebo web 10. deň po lehote splatnosti
odpojenie klienta z dôvodu nezaplatenia 7. deň po upomienke s demontážou
znovuzapojenie klienta po úhrade nedoplatku s montážou

10,- €
15,- €
3,- €
0,3 €/km
30,- €
10,- €
10,- €
20,- €
15,- €
35,- €
45,- €
70,- €
15,- €
0,50 €/1m
15,- €
10,- €
100,- €
100,- €
2,- €
20,- €
20,- €

VEGAsecurities s.r.o., Krátka 214, 04941 Pača, IČO: 48226661, DIČ: 2120139802, tel.: 058/3337171, 0903514608
prevádzkareň: VEGAnet Čučmianska Dlhá 26, 04801 Rožňava, servis: 0948235350, 0948235360

