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Technické specifikace tarifů  

– pro smlouvy uzavřené 1.1. 2020 – 12.2.2021 

Označení služby: AirRM32 Rychlost stahování Mbps Rychlost nahrávání Mbps 

Maximální 32 8 

Inzerovaná 32 8 

Běžně dostupná 19,2 4,8 

Minimální 9,6 2,4 
Výše uvedené údaje znamenají, že za 1 s se stáhne uvedený objem dat, tj.:Mb,=Megabite 

Velká trvající odchylka: rychlost download menší než 19,2Mbit/s po dobu větší než 70min 

Velká trvající odchylka: rychlost upload menší než 4,8Mbit/s po dobu větší než 70min 

Velká opakující se odchylka: tři poklesy v 90 minutách po dobu 3,5 min a více rychlost 

download menší než 19,2Mbit/s po dobu 2min a více 

Velká opakující se odchylka: tři poklesy v 90 minutách po dobu 3,5 min a více rychlost 

upload menší než 4,8Mbit/s po dobu 2min a více 

 
 

 
 

Označení služby: AirM20 Rychlost stahování Mbps Rychlost nahrávání Mbps 

Maximální 20 5 

Inzerovaná 20 5 

Běžně dostupná 12 3 

Minimální 6 1,5 
Výše uvedené údaje znamenají, že za 1 s se stáhne uvedený objem dat, tj.:Mb,=Megabite 

Velká trvající odchylka: rychlost download menší než 12Mbit/s po dobu větší než 70min 

Velká trvající odchylka: rychlost upload menší než 3Mbit/s po dobu větší než 70min 

Velká opakující se odchylka: tři poklesy v 90 minutách po dobu 3,5 min a více rychlost 

download menší než 12Mbit/s po dobu 2min a více 

Velká opakující se odchylka: tři poklesy v 90 minutách po dobu 3,5 min a více rychlost 

upload menší než 3Mbit/s po dobu 2min a více 

 
  

 
 

Označení služby: AirM16 Rychlost stahování Mbps Rychlost nahrávání Mbps 

Maximální 16 1 

Inzerovaná 16 1 

Běžně dostupná 9,6 0,6 

Minimální 4,8 0,3 
Výše uvedené údaje znamenají, že za 1 s se stáhne uvedený objem dat, tj.:Mb,=Megabite 

Velká trvající odchylka: rychlost download menší než 9,6Mbit/s po dobu větší než 70min 

Velká trvající odchylka: rychlost upload menší než 0,6Mbit/s po dobu větší než 70min 

Velká opakující se odchylka: tři poklesy v 90 minutách po dobu 3,5 min a více rychlost 

download menší než 9,6Mbit/s po dobu 2min a více 

Velká opakující se odchylka: tři poklesy v 90 minutách po dobu 3,5 min a více rychlost 

upload menší než 0,2Mbit/s po dobu 2min a více 
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  Označení služby: OPTIK 100 Rychlost stahování Mbps Rychlost nahrávání Mbps 

Maximální 100 100 

Inzerovaná 100 100 

Běžně dostupná 60 60 

Minimální 30 30 
Výše uvedené údaje znamenají, že za 1 s se stáhne uvedený objem dat, tj.:Mb,=Megabite 

Velká trvající odchylka: rychlost download menší než 60Mbit/s po dobu větší než 70min 

Velká trvající odchylka: rychlost upload menší než 60Mbit/s po dobu větší než 70min 

Velká opakující se odchylka: tři poklesy v 90 minutách po dobu 3,5 min a více rychlost 

download menší než 60Mbit/s po dobu 2min a více 

Velká opakující se odchylka: tři poklesy v 90 minutách po dobu 3,5 min a více rychlost 

upload menší než 60Mbit/s po dobu 2min a více 

  

 
 

Označení služby: OPTIK 50 Rychlost stahování Mbps Rychlost nahrávání Mbps 

Maximální 50 50 

Inzerovaná 50 50 

Běžně dostupná 30 30 

Minimální 15 15 
Výše uvedené údaje znamenají, že za 1 s se stáhne uvedený objem dat, tj.:Mb,=Megabite 

Velká trvající odchylka: rychlost download menší než 30Mbit/s po dobu větší než 70min 

Velká trvající odchylka: rychlost upload menší než 30Mbit/s po dobu větší než 70min 

Velká opakující se odchylka: tři poklesy v 90 minutách po dobu 3,5 min a více rychlost 

download menší než 30Mbit/s po dobu 2min a více 

Velká opakující se odchylka: tři poklesy v 90 minutách po dobu 3,5 min a více rychlost 

upload menší než 30Mbit/s po dobu 2min a více 

  

 
 
 

Označení služby: Kamery Rychlost stahování Mbps Rychlost nahrávání Mbps 

Maximální 10 10 

Inzerovaná 10 10 

Běžně dostupná 6 6 

Minimální 3 3 
Výše uvedené údaje znamenají, že za 1 s se stáhne uvedený objem dat, tj.:Mb,=Megabite 
Velká trvající odchylka: rychlost download menší než 6Mbit/s po dobu větší než 70min 
Velká trvající odchylka: rychlost upload menší než 6Mbit/s po dobu větší než 70min 
Velká opakující se odchylka: tři poklesy v 90 minutách po dobu 3,5 min a více rychlost 
download menší než 6Mbit/s po dobu 2min a více 
Velká opakující se odchylka: tři poklesy v 90 minutách po dobu 3,5 min a více rychlost upload 
menší než 6Mbit/s po dobu 2min a více 
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