Ceník dodatečných služeb a hardware
platný od 1.12.2018

Služby
Položka
Instalace
Kauce
Veřejná IP adresa
VoIP převod čísla
Výjezd

Popis
Základní instalace internetového připojení*
Vratná kauce za zapůjčenou bezdrátovou jednotku
IP adresa NAT 1:1
výjezd technika na žádost klienta / závada mimo zařízení
FuturNETu
práce technika na žádost klienta / závada mimo zařízení
FuturNETu
výjezd a práce mimo pracovní dny 8 - 18 h

Práce technika
Přirážka

Cena
zdarma
1 500 Kč
100 Kč/ měsíc
200 Kč
600 Kč / hod
+ 50 %

Základní instalací se rozumí následující:
pro bezdrátové tarify Air AC / Air M / Air
• montáž zapůjčené bezdrátové jednotky na stávající stožár
• kabeláž mezi jednotkou a routerem / PC klienta max 15 m
• časová náročnost instalace do 1 h
pro kabelové tarify
• přivedení kabelu do bytu kleinta
• 1 průraz do bytu
• kabeláž do 5 m od vstupních dveří
• časová náročnost instalace do 1 h
V případě složitějších instalací jsou všechny práce a materiál nad výše uvedené hodnoty fakturovány, jedná se především o tyto položky:
• montáž konzoly / stožáru v případě, že není na objektu místo pro umístění jednotky
• instalace (rozsáhlejších) domácích sítí - pokládka kabeláže, lištování, nastavení domácí sítě

Hardware
Položka
TP-Link Archec C50
TP-Link Archer C5
UTP cat5e
STP cat5e
lišta 10 x 15 mm
lišta 20 x 20 mm

Popis
WiFi router duální, 4x LAN, 1x WAN
WiFi router duální, plně gigabitový, 4x LAN, 1x WAN
datový kabel vnitřní, metráž vč. konektoru
datový kabel venkovní, metráž vč. konektoru

Cena
890 Kč
1 290 Kč
10 Kč /m
18 Kč /m
17 Kč / m
25 Kč / m
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