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 TARIFA - CENNÍK 
Mikrovlnné pripojenie - Neobmedzený vysokorýchlostný internet  

Názov 

 služby 

Rýchlosť 

Mesačný 
poplatok 

Surfovanie 
Sťahovania 
Download 

Odosielania 
Upload 

AP-Net Tyrkys light 3 Mbps 1500 Kbit/s 512 Kbit/ 7,80 € 

AP-Net Opal 5 Mbps 2500 Kbit/s 1024 Kbit/s 10,00 € 

AP-Net Gold   8 Mbps 4000 Kbit/s 1500 Kbit/s 13,30 € 

AP-Net Briliant 11 Mbps 5500 Kbit/s 2000 Kbit/s 17,50 € 

AP-Net Ametist  16 Mbps 8 Mbps 2500 Kbit/s 20,00 € 

AP-Net Citrin  18 Mbps 10 Mbps 3000 Kbit/s 24,30 € 

Zriaďovací poplatok – jednorazový 

Bez viazanosti 80,00 € Doba viazanosti 12 mes. 50,00 € Doba viazanosti 24 mes. 1,00 € 

Držitelia preukazu ZŤP zľava 30% z mesačného poplatku. 
* Službu AP-Net Tyrkys  montujeme len so zriaďovacím poplatkom bez viazanosti!Programi predstavujú neobmedzený prístup na Internet cez mikrovlnné 

zariadenie bez ohľadu na množstvo prenesených dát za fixný mesačný poplatok. Rýchlosť linky v danom časovom okamihu závisí od aktuálneho využitia linky s 

ostatnými zákazníkmi, s ktorými práve zdieľate danú linku (agregácia) Mesačný poplatok sa platí za aktuálny mesiac. Všetky programy sú bez FUP. 

 

Po zaplatením ceny zariadení, zariadenia prechádzajú do vlastníctva klienta. Zariadenia, ktoré nie sú zapletené ostávajú majetkom spoločnosti AP-Netline, 

s.r.o. Zriaďovací poplatok zahŕňa: komunikačnú sadu,UTP kábel do20m, montáž a konfiguráciu koncového bodu.Ceny ostatných zariadení sa určuje podľa 

aktuálnej trhovej ceny.  

  Ostatné, jedno rázové poplatky: 

                   Poplatok za znovu zapojenie (ak bolo odpojené kvôli nedoplatku) - ..............................  10,00 € 

                   Migrácia medzi programami - len po dohode ( žiadosť )................................................    1,00 €  
  Servisné služby: 

                 Iné inštalačné práce a nastavenia  ...............................................................................      12,00€ / 1hod 

                 Neoprávnený výjazd technika........................................................................................     10,00 € / osoba 

                 Zdieľané pripojenie ........................................................................................................    1,50 € / mesiac 

      TCP a UDP port forward  ...............................................................................................    2,00 € / mesiac 

                 Pevná verejná IP adresa  .................................................................................................   len po dohode 

 

www.apnetline.eu 
apnetline@apnetline.eu 

+ 421 905 518 968 
 

Uvedené ceny sú s DPH. Cenník je platný od 02.01.2015                                                                                             Konverzný kurz 30,1260 Sk 


