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Internet na doma 

Připojení na doma 300 Kč  
Zřízení přípojného místa pro jednu domácnost 1000 Kč 
První veřejná IPv4 adresa 50 Kč 
Každá další veřejná IPv4 adresa 100 Kč 
Veřejná IPv6 adresa 0 Kč 
Dětská VLAN 50 Kč 

 

Rychlost dle typů připojení 

Typ připojení Maximální rychlost Obvyklá rychlost 

5G (802.11a) 50   Mbit/s 25   Mbit/s 
5G AC (802.11ac) 100 Mbit/s 45   Mbit/s 
100 Mbit ethernet 100 Mbit/s 80   Mbit/s 
Optické 800 Mbit/s 300 Mbit/s 

 

Obvyklá rychlost je rychlost, kterou dosahuje 80 % zákazníků po 95 % času jednoho dne.  

Minimální garantovaná rychlost je 5 % rychlosti maximální.  

Smlouva na dobu neurčitou, bez závazků. 

 

Internet pro práci 
Nabízíme možnost sestavení tarifu přesně dle vašich představ, na míru. 

Připojení s garantovanou rychlostí až do 10 Gbit/s pevným připojením nebo bezdrátově. 

Možností je mnoho, proto nás prosím kontaktujte a najdeme řešení vhodné pro Váš projekt. 

 

 

 

 

 

 



Ceník platný od 1.3.2020 

HVfree.net servis s.r.o. Bayerova 62, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, tel.: 571 116 000 
e-mail: info@hvfree.net, ID datové schránky e8fx3p6, IČ: 06723420, DIČ: 06723420 

www.hvfree.net 
 

 

 

Chytrá televize IPTV 
Balíček start 80 Kč 
Další televize 50 Kč 

 
 

Balíček start obsahuje více než 50 televizních kanálů, jejich seznam naleznete po přihlášení. 

V ceně je sledování na mobilních zařízeních a jedné televizi, 30 hodin sledování zpětně a 40 
hodin záznamu na vybrané televizní kanály. 

Aktuální programovou nabídku a nabídku doplňkových služeb chytré televize naleznete 
v samostatném ceníku po přihlášení. 

 

Servisní a administrativní práce 
Hodina práce technika 500 Kč 
Hodina práce technika – vzdálený přístup přes internet 400 Kč 
Doprava technika 10 Kč 
Suspendace dle VP 3.10 600 Kč 
Pozastavení služby na přání dle VP 5.9 200 Kč 
Dohledání platby s chybným zadáním dle VP 11.5 50 Kč 
Zaslání faktury nebo jiného dokumentu poštou 50 Kč 

 

Práce je účtována za každou započatou půlhodinu. 

Doprava technika je účtována za každý započatý kilometr jízdy mezi bodem určení, sídlem 
HVfree.net servis s.r.o. a zpět. 

Závazky, hvězdičky a háčky?  

Nic se nemění… nemáme 

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH a nejsou podmíněny 
dlouhodobým úvazkem. 

Nemusíte se upisovat na dlouhá léta a riskovat pokutu za předčasné 
ukončení. 


