Ceník služeb Nej.cz
typ xDSL
platný od 1. 6. 2022
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INTERNET + TELEVIZE
RYCHLOST

POPIS SLUŽBY

NejTV + xDSL 50

50 Mb/s

• televize NejTV
• internet xDSL 50
• kombinační sleva - 69 Kč

629 Kč

NejTV + xDSL 100

100 Mb/s

• televize NejTV
• internet xDSL 100
• kombinační sleva - 69 Kč

729 Kč

NejTV + xDSL 250

250 Mb/s

• televize NejTV
• internet xDSL 250
• kombinační sleva - 69 Kč

829 Kč

NejTV + xDSL 1000

1000 Mb/s

• televize NejTV
• internet xDSL 1000
• kombinační sleva - 69 Kč

929 Kč

(dostupný pouze na optické síti)

CENA MĚSÍČNĚ

K ceně služby se připočítává 30 Kč za správu modemu Terminátor, viz. Ostatní poplatky.
Hodnoty rychlosti připojení k internetu jsou tzv. maximálními / inzerovanými rychlostmi stahování a odesílání dat dle aktuálního provozního řádu. Uvedená rychlost je rychlost stahování (down-load). U Optické
technologie je poměr downloadu k uploadu 100/100, 250/250, 1000/500. U ostatních technologií je poměr 50/10, 100/20, 250/25. Poskytované služby jsou závislé na technických možnostech v místě zřízení.
Nutnost ověřit dostupnost této služby na konkrétním odběrném místě.
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INTERNET
RYCHLOST

POPIS SLUŽBY

xDSL 50

50 Mb/s

• internet 50Mb/s

449 Kč

xDSL 100

100 Mb/s

• internet 100Mb/s

549 Kč

xDSL 250

250 Mb/s

• internet 250Mb/s

649 Kč

1000 Mb/s

• internet 1000Mb/s

749 Kč

xDSL 1000
(dostupný pouze na optické síti)

CENA MĚSÍČNĚ

K ceně služby se připočítává 30 Kč za správu modemu Terminátor, viz. Ostatní poplatky.
Hodnoty rychlosti připojení k internetu jsou tzv. maximálními / inzerovanými rychlostmi stahování a odesílání dat dle aktuálního provozního řádu. Uvedená rychlost je rychlost stahování (down-load). U Optické
technologie je poměr downloadu k uploadu 100/100, 250/250, 1000/500. U ostatních technologií je poměr 50/10, 100/20, 250/25. Poskytované služby jsou závislé na technických možnostech v místě zřízení.
Nutnost ověřit dostupnost této služby na konkrétním odběrném místě.
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TELEVIZE

NejTV

• 10 kreditů na vlastní výběr TV z více jak 200 programů*
• pozastavení sledovaného pořadu
• možnost zpětného sledování až 7 dní zpět u programů, které to umožňují
• možnost zrychleného přetáčení
• možnost nahrávání TV pořadů - 10 h s archivací 100 dní
• možnost sledování až na 4 zařízeních

Službu NejTV není možné objednat samostatně, je obsažena v kombinaci INTERNET + TELEVIZE.
*Aktuální programové schéma NejTV naleznete v dokumentu: Programové schéma NejTV na www.nej.cz.

Doplňkové služby NejTV
POPIS SLUŽBY

CENA MĚSÍČNĚ

+7 kreditů

dalších 7 kreditů pro výběr z více jak 200 TV programů

70 Kč

+15 kreditů

dalších 15 kreditů pro výběr z více jak 200 TV programů

140 Kč

+27 kreditů

dalších 27 kreditů pro výběr z více jak 200 TV programů

200 Kč

+41 kreditů

dalších 41 kreditů pro výběr z více jak 200 TV programů

300 Kč

Pronájem IPTV set-top boxu
Set-top box pro příjem NejTV

+420 488 999 488

50 Kč
zakaznicke.centrum@nej.cz

www.nej.cz
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OSTATNÍ POPLATKY
Cena zařízení

Zřízení služby a aktivace
(zřízení přípojky a aktivace služby)
Přenos xDSL přípojky od jiného poskytovatele*
(zřízení přípojky a aktivace služby na dříve funkčí lince)

200 Kč
0 Kč
(ušetříte 500 Kč)

Samoinstalační balíček
(cena za konfiguraci koncového zařízení, zaslání poštou nebo kurýrem)

250 Kč

Zapojení zařízení technikem u zákazníka
(práce technika do 2 hodin, není povinná položka)

300 Kč
(ušetříte 650 Kč)

(práce nad 2 hodiny, účtováno za každých započatých půl hodiny práce)

300 Kč

Vratná kauce na každé zařízení v nájmu
(kauce za každá zařízení v nájmu zákazníka do ukončení služeb)

1000 Kč

Zrušení závazné objednávky
(zrušení objednávky 24h před termínem instalace nebo nedodržení termínu instalace)

1200 Kč

Přeložení služby na jinou adresu s pokrytím xDSL
(přeložení aktuálních služeb)

200 Kč

Individuální technické řešení internetové přípojky

750 Kč

Nadlimitní služba instalace rozvodů v bytě

250 Kč

Nadlimitní služba instalace rozvodů v rodinném domě

720 Kč

Modem Terminátor
(zařízení k terminaci služby pomocí bondingu)

30 Kč / měsíčně

Standardní modem s Wifi**
(základní xDSL modem pro služby do rychlostí 100Mbps)

80 Kč / měsíčně

WiFi router vhodný pro bondovanou službu
(router se 4 porty a WiFi pro služby do rychlostí 1000Mbps)

30 Kč / měsíčně nebo 1100 Kč

Další poplatky se řídí všeobecným ceníkem poplatků.
* Jiný operátor již poskytoval službu na xDSL nebo optické přípojce infrastruktury Cetin na dané adrese.
** Doporučené zařízení pro garanci funkčnosti služby.
Veškerá zapůjčená zařízení určená k poskytování Služeb jsou Zákazníkovi poskytována dle CENÍKU SLUŽEB Nej.cz a jsou ve vlastnictví Poskytovatele.
Zákazník je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů od ukončení platnosti smlouvy, vrátit nepoškozené a úplné zařízení určené k poskytování služeb Poskytovateli.

Poznámka

Doplňkové informace
Počet a skladba programů v programových
schématech se může měnit.
Všechny ceny jsou uvedeny vč. platného DPH.

+420 488 999 488

Poskytovatel
Nej.cz s.r.o. se sídlem Kaplanova 2252/8, 148 00 Praha 4
IČ:03213595
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228799
Bankovní spojení: Unicredit Bank CZ a. s. 9997776652/2700

zakaznicke.centrum@nej.cz

www.nej.cz

