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                                                                NABÍZÍME
 

Vysokorychlostní připojení k internetu 24 hodin denně za paušální částku
Garantujeme dostupnost služby

Možnost telefonovat  zdarma či s měsíčním paušálem 1Kč
Kvalifikovanou technickou podporu.

Pohotovost na telefonu po-pá 9-22h, so-ne 9-21h.

              Připojení k internetu BEZ PEVNÉ linky,

                tedy bez paušálu za telefonní vedení
 

?
 

Chcete být na internetu 24hodin denně za paušální částku ?
 

Chcete platit za objednanou službu sjednanou cenu po dobu sjednaného trvání 
smlouvy ? *

 

Nechcete již telefonní přípojku, respektive měsíčně platit
stovky Kč za to, že jste si dovolili mít drát až do domu,

a to přestože ani nezvednete telefon ?
 

Marně čekáte již několik měsíců či let na zavedení vysokorychlostního internetu?
 

Chcete  telefonovat zdarma ?
 

*)  Někteří tuzemští operátoři často jednostranně mění paušál za "linku" poté, co nalákají

tisíce zákazníků na levný internet, zdraží paušál za linku a tento krok "kompenzují" volnými

minutami a setřením rozdílu v meziměstské a místní tarifikaci, přičemž tato změna je výhodná

pro méně než 10% zákazníků, navíc v době mobilů a VoIP nemá meziměstská tarifikace smysl.

pokud jste alespoň 3x odpověděli ANO, zkuste se prosím zamyslet nad připojením MSC.



OBECNÉ INFORMACE - Internet - jak to funguje ?

Na objektu zákazníka je umístěna anténa. Od antény vede speciální kabel do přijímače. Z přijímače vede 
kabel počítačové sítě až do počítače zákazníka. Připojit je možno jednotlivé počítače či celé počítačové sítě. 
Pro realizaci připojení je nutná přímá viditelnost mezi vysílačem MSC a přijímačem zákazníka.

Internet technologie

Používáme bezdrátovou technologii WiFi, tedy 802.11b pro běžné stanice, pro náročné a profesionální účely 
tecnhnologii 802.11a (5GHz pásmo), pro nejnáročnější zákazníky optické spoje (laserové) a spoje pracující 
v pásmu 10GHz.

Bezstarostná velká instalace

U zákazníka realizujeme vždy kompletní instalaci („velká instalace“), zahrnující zprovoznění zařízení 
zákazníka, nastavení jeho počítače jakož i případnou konfiguraci jeho počítačové sítě na připojení MSC. 
Zajišťujeme kompletní zprovoznění tak, že zákazník se nemusí o nic starat, nastavovat a zjišťovat, technik 
odchází v okamžiku, kdy zákazníkovi stačí poklepáním na jednu ikonu spustit připojení k internetu a 
brouzdat. Zákazníku pouze objedná připojení, a to je vše co musí udělat. Ostatní zajistíme kompletně my.

Dodáváme veškeré komponenty pro připojení jednoho ale i více počítačů k internetu a to samozřejmě v 
případě požadavku zákazníka i bezdrátově (aby bylo možno třebapřijímat e-maily a brouzdat na internetu s 
notebookem u bazénu na zahradě )

Často se setkáváme s argumentem že WiFi není spolehlivá technologie; za nespolehlivou

techniologii ji zpravidla považují lidé, kteří využívají či využívali služeb komunitních sítí,

jenž jsou často provozovány partami nadšenců v jejich volném čase za minimální poplatky

a vzhledem k tomu se nemohou věnovat řádné podpoře zákazníků a údržbě sítě. MSC není

parta nadšenců, je to tým profesionálů věnujících se své síti na plný úvazek. Dostupnost

služby je garantována. Síť je monitorována několika systémy 24hodin denně každou  1 minutu.

Případné závady jsou řešeny okamžitě.

Veškerá použitá zařízení a technologie jsou plně ve vlastnictví MSC.

Volání přes internet MSC

Používáme moderní technologii VoIP, neboli Voice Over IP,

zřízení telefonní stanice jejíž chování je k nerozeznání od klasické pevné linky,  jen s tím rozdílem, že 
zákazník platí paušál 1Kč měsíčně a může užívat telefonní spojení v rámci telefonního operátora zdarma, do 
ostatních mobilních sítí a na pevné linky za přijatelnou cenu. Služba pracuje jako předplacená, tedy podobně 
jako služby GO, OSKARTA či TWIST. Zákazník zakoupí kredit, když jej provolá, dokoupí další. 
Samozřejmostí je okamžité a podrobné vyučtování hovorů a jejich trvání ihned po zavěšení sluchátka, jakož i 
funkce CLIP (zobrazení čísla volajícího na vašem telefonu), i přijímání faxů. Takový faxový dokument potom 
zákazníkovi přijde jako příloha e-mailem a již jej není nutno složitě scanovat pro elektronickou archivaci. 
Zákazník tedy získá i možnost pohodlně přijímat faxy aniž by fyzicky  vlastnil faxový přístroj ! Hovory jsou 
zpravidla účtovány po sekundě (podle vybraného telefonního operátora se tarifikace může lišit. Zde 
hovoříme o operátoru www.netphone.cz, popřípadě, jenž má zaručenou podporu naší sítě. Dále je 
podporováno www.sipy.cz ). Technicky je volání realizováno pomocí zařízení POT, které má jeden či dva 
konektory pro vstup počítačové sitě a dvě telefonní zásuvky (jako přípojka pevné linky O2). Tak je možno 
třeba ve dvojgeneračním rodinném domku vybudovat dvě telefonní linky za cenu jednoho zařízení. Cena 
tohoto zařízení se pohybuje okolo 1500 Kč, nebo si jej můžete od nás pronajmout za 57Kč/měsíc -doplňková 
služba MSC-SIP2X.

 Služba je poskytována v kooperaci s naším partnerem pro telekomunikace.

http://www.netphone.cz/
http://www.sipy.cz/


Připojení si může vybrat každý podle svých potřeb
 Různé modely připojení poskytované firmou MSC:

 Připojení je v zásadě realizováno ve třech variantách

 •                     Home tarify (pro domácnosti, garantovaná rychlost)

 
•                     WDSL tarify (pro domácnosti, bez datových omezení)

 
•                     Profi tarify (pro firmy)

 

  HOME  tarify -   tarify s počítaným objemem dat  
NA TYTO TARIFY NENÍ APLIKOVÁNA ŽÁDNÁ AGREGACE

Jsou určeny zákazníkům kteří požadují konstatní rychlost připojení k internetu a nepotřebují stahovat velmi 
velké objemy dat a preferují stabilní a rychlé připojení

U HOME tarifů je garantována rychlost, tzn. že po připojení k internetu pracuje po celou dobu konstantní 
rychlostí.

Tyto tarify mají stabilní odezvu, tzv. PING s velmi dobrými parametry, např. na www.seznam.cz půměrmě 
okolo 10milisekund.

Na home tarify je aplikováno tzv. FUP, neboli Fair User Policy. Tento tarif je vhodný pro online hry a 
telefonování. 

Pozn. Data, přenesená uživatelem v jakémkoli směru se NEPOČÍTAJÍ ve všech dnech od 1.30 do 6.30 
hod, toto pásmo je zdarma 

 

 

 WDSL tarify -   tarify s nepočítaným objemem dat  
 
Jsou určeny zákazníkům, kteří chtějí stahovat velmi velké objemy dat a nepožadují konstantní rychlost. 
U WDSL tarifů není garantována rychlost připojení do internetu. WDSL jsou agregované tarify a rychlosti 
připojení do internetu může kolísat podle aktuální vytíženosti linky.

WDSL mají horší stabilitu odezvy, vzhledem k kolísání rychlosti dle vytížení. Udávaná rychlost u WDSL tarifů 
odpovídá rychlosti v hlavním agregačním bodu a jedná se o maximální rychlost které připojení může 
dosáhnout (a zpravidla také dosahuje avšak rychlosti nejsou garantovány).

Ceny WDSL tarifů nezahrnují ON-SITE servis,  tuto službu je možno doobjednat.

 

 Profi tarify  -   tarify pro firmy s garantovanými parametry  a garantovanou dobou   
servisu
 
Jsou určeny pro firmy a podnikatele. U profi tarifů jsou garantovány rychlosti uploadu i downloadu, a objem 
přenesených dat není nikterak omezen. Pokud je u PROFI tarifů aplikována agregace či FUP, což není 
pravidlem, jedná se o semiprofesionální tarify, je to u nich vyznačeno a odpovídá tomu i cena připojení; 
zpravidla  jde o individuálně sjednané podmínky připojení které byly nastaveny po analýze potřeb podniku. 
Samozřejmostí u PROFI tarifů je okamžitý servis případných poruch, typicky do několika hodin, profi tarfiy 
zahrnují EXPRESNÍ ON-SITE servis a monitoring správné funkce zařízení  u zákazníka (přijímače), věřejnou 
IP adresu apod.



TARIFY -HOME  - pro domácnosti

• Tarify s garantovanou rychlostí  BEZ AGREGACE
(Nevhodné pro připojení větších PC sítí. Na tarify je částečně aplikována Fair User Policy) 

Neomezené trvalé připojení 24 hodin denně 

Tarif Rychlost Měsíční paušál v KČ bez 
DPH

normal 2007 507kbit 397 Kč
exclusive 2007 1007kbit 597 Kč

turbo 2007 2007kbit 727 Kč
turbo 2007+ 3007kbit 997 Kč

 
  

• Agregované tarify - MSC Internet HOME WDSL 
Neomezený vysokorychlostní intenet za jedinečnou cenu a bez FUP. 

Neomezené trvalé připojení 24 hodin denně a bez FUP 

Tarif Maximální rychlost 
download

Maximální rychlost 
upload

Měsíční paušál v KČ 
bez DPH

WDSL 777/257 777kbit 257kbit 587 Kč
WDSL 2077/517 2077kbit 517kbit 1097 Kč

 

Co dále zaplatíte ?
Popis Cena v KČ bez DPH

Aktivace služby 1 490,- (nebo 1Kč při uzavření smlouvy na dobu 
určitou 24 měsíců ) 

Standartní instalace zdarma 

Mikrovlnné pojítko od 3.677,- (nebo zdarma při objednání služby 
MSC-KTZ07) 

 

• Příplatky
najdete v ceníku doplňkové služby

• společné parametry
Garantovaná dostupnost služby 98%.

• Využití služby
Běžné využití v domácnosti nebo firmě.
Stahování velkých objemů dat.
Stabilní odezvy (ping) - vhodné pro hraní online her např. Unreal tournament. CS..

• Vhodné i pro telefonování přes internet VoIP (Skype, Netphone...). 



FUP pro tarify Home a Profi 

FUP= Fair User Policy Pravidla pro řízení provozu na internetové lince. Smyslem těchto pravidel je 
zajištění přiměřeně stejné dostupnosti služeb pro všechny uživatele. Pokud uživatel přenáší nepřiměřeně 
velké množství dat za sledované časové období, bude mu dočasně snížena rychlost přenášení dat.
Uživatel si může kontrolovat počet přenesených dat na adrese http://info.msc.cz. Tato adresa je dostupná 
pouze uživatelům sítě MSC; server automaticky detekuje zákazníka a zobrazí tabulku s informacemi jako 
je rychlost stahování/uploadu, počet stažených dat, zda připojení funguje naplno či zda má uživatel 
sníženou rychlost apod. V případě, že uživatel překročí objem přenesených dat definovaných jeho 
vybraným tarifem, dojde k dočasnému snížení rychlosti připojení. 
Přenášená data se počítají VŽDY za posledních 20 kalendářních dní, jedná se tedy o součet přenesených 
dat za posledních 20 kalendářních dní, změna rychlosti je prováděna denně, automaticky, podle počtu 
uživatelem stažených dat a to ve smyslu zvýšení i snížení rychlosti přenášení dat. 
 
MSC INTERNET HOME

NORMAL2007    507kbit(338/169)  1000MB  --> 300kbit(200/100)     3000MB  --> 100kbit(60/40)
EXCLUSIVE2007 1007kbit(671/336)  3000MB --> 500kbit(338/169)     6000MB  --> 200kbit(134/66)
TURBO2007     2007kbit(1338/669) 4000MB --> 1000kbit(672/335)   10000MB --> 300kbit(200/100)
TURBO2007+    3007kbit(2338/669) 6000MB --> 1500kbit(1000/500)  20000MB --> 300kbit(200/100)

MSC INTERNET PROFI
start 500        500kbit  2000MB -->  300kbit 6000MB -->  100kbit 
start 1000    1000kbit 4000MB -->  500kbit 12000MB --> 200kbit 
start 2000      2000kbit 10000MB --> 1000kbit 30000MB -->300kbit 

počítáno za posledních 20 dnů. 

Data, přenesená uživatelem v jakémkoli směru se NEPOČÍTAJÍ ve všech dnech od 
1.30 do 6.30 hod, toto pásmo je zdarma 

Vysvětlení aplikace FUP  na tarifu NORMAL2007 

tarif NORMAL2007 :
Pokud uživatel přenese do 1000 MB za posledních 20 dní nedojde u rychlosti přenášení dat k žádné 
změně, data budou přenášena rychlostí 507kbit. 

Pokud uživatel přenese 1000 až 2999 MB dat za posledních 20 dní bude rychlost přenášení dat snížena 
na 300kbit. 

Pokud uživatel přenese 3000 MB dat a více za posledních 20 dní bude rychlost přenášení dat snížena na 
100kbit. 

V okamžiku kdy součet přenesených dat za posledních 20 dní klesne pod 3000 MB je rychlost přenášení 
dat okamžitě automaticky zvýšena na 300kbit, dále pak ve chvíli kdy součet přenesených dat za 
posledních 20 dní klesne pod 1000 MB je uživateli automaticky zvýšena rychlost přenášení dat na 507kbit, 
tzn. jeho připojení pracuje naplno. 

Pro ostatní tarify je FUP vypočítávána podle obdobného algoritmu jen s jinými hodnotami. 

FUP je aplikováno na některé MSC INTERNET HOME služby (viz. technické specifikace) a některé PROFI 
tarify. 



Zařízení pro připojení do sítě MSC-NET s.r.o. , „přijímače“

!!! Zařízení nemusíte kupovat. Můžeme vám ho zapůjčit v rámci doplňkové služby MSC-KTZ07

Varianta 1:komplet 2,4 GHz (použitelné pro rychlosti do 1000 kbit/s)
Access point 802.11g s regulací výkonu a privátním WEP klíčem
Pigtail VF 2-5 metrů
Plná parabolická anténa pro 2,4GHz
UTP kabel do 10M
Drobný instalační materiál

Celkem 3 677 Kč
obvyklé příplatky

Výložník 250 Kč
Plná anténa 24DB
odolná proti rušení - nutno použít pro připojení přes řídkou vegetaci 250 Kč

router
- nastavení pro více počítačů připojených zároveň 300 Kč

WIFI router
- zařízení pro připojení více ponačítačů drátem i bez drátů - cena 
zahrnuje základní nastavení

1690 Kč

POE - pasivní napájení po ethernetu 350 Kč
Externí provedení Access pointu 500 - 1000 Kč

Varianta 2:komplet 2,4 GHz a 5,4 GHz (použitelné pro rychlosti do 5000 kbit/s)
Multifunkční router
-obsahuje routerboard nebo WRAPboard s RouterOS
MiniPCI karta 802.11a/g
- Atheros 5006x 
Pigtail VF pro 6GHz 2-5 metrů
Plná parabolická anténa pro 5,4 GHz
UTP kabel do 10M
Drobný instalační materiál

Celkem 5 877 Kč
obvyklé příplatky

Výložník 250 Kč
switch 5 port
- zařízení pro více počítačů připojených zároveň včetně základní 
konfigurace

400 Kč

WIFI router
- zařízení pro připojení více ponačítačů drátem i bez drátů - cena 
zahrnuje základní nastavení

1690 Kč

POE - aktivní napájení po ethernetu 400 Kč
Externí provedení Access pointu 700 Kč



Volitelné doplňkové a nadstandardní služby pro zákazníky sítě MSC-NET

ON-SITE Servis - cena: 55Kč/měsíc
Tato služba zahrnuje servis základního pojítka přímo v lokalitě zákazníka. Může zahrnovat i jiný HW 
(router, IP telefon, switch,...) pak se stanoví jiná individuální cena. Zákazník musí zajistit bezpečný přístup 
k servisovanému zařízení. Pokud je závada jinde než v smlouvou pokrytém hardware, tak zákazník zaplatí 
cenu výjezdu a případné opravy dle aktuálního ceníku služeb. U PROFI tarifů je ON-SITE servis zahrnut v 
ceně tarifu. K WDSL a HOME tarifům je možno dokoupit. 

Vzdálený dohled - cena: 490Kč/měsíc nebo 4900Kč/rok
Tato služba zahrnuje monitoring koncového zařízení zákazníka. Monitoring probíhá každou jednu minutu. 
V případě, že zařízení neodpovídá dále než 5 minut, tak je automaticky kontaktováno naše dohledové 
centrum, které začíná řešit problém. Monitorovat je možné i konkrétní službu (server), zařízení mimo naši 
síť, další parametry síťového zařízení, atp. Zákazník může být informován v případě selhání 
monitorovaného zařízení formou emailu nebo SMS. U PROFI tarifů je Vzdálený dohled zahrnut v ceně 
tarifu. K WDSL a HOME tarifům je možno dokoupit. 

Statická veřejná IP adresa - cena: 140 Kč/měsíc 
Upozorňujeme zákazníky, že při pořízení veřejné IP jsou viditelní z celého internetu a proto je třeba 
věnovat větší pozornost bezpečnosti (firewall atp.). U PROFI tarifů je veřejná IP adresa zahrnuta v ceně 
tarifu. K WDSL a HOME tarifům je možno dokoupit. 

Express 24 - cena: 390Kč/měsíc 
Tato služba zahrnuje závazek poskytovatele zahájit opravu zákazníkova přístupového zařízení do 24hodin 
od nahlášení. Zákazník musí zajistit bezpečný přístup k servisovanému zařízení. Služba nezahrnuje servis 
o víkendu a svátcích. Takže pokud zákazník nahlásí závadu v pátek v 17 hodin, tak oprava musí započít 
nejpozději v pondělí v 16 hodin a 59 minut. V ceně služby je zahrnut i ON-SITE servis. U PROFI tarifů je 
Express 24 zahrnut v ceně tarifu. K WDSL a HOME tarifům je ho možno dokoupit. 

Express+ 4 - cena: 990Kč/měsíc 
Tato služba zahrnuje závazek poskytovatele zahájit opravu zákazníkova přístupového zařízení do 4hodin 
od nahlášení. Zákazník musí zajistit bezpečný přístup k servisovanému zařízení. Služba je poskytována 
jen v denních hodinách (od 8 do 18 hodin). O víkendu a svátcích se doba reakce prodlužuje na 
dvojnásobek (8 hodin). Takže například pokud zákazník nahlásí závadu v pátek v 17 hodin, tak oprava 
musí započít nejpozději v sobotu v 13 hodin a 59 minut. Express+ 4 lze dokoupit jen k PROFI tarifům. K 
WDSL a HOME tarifům tuto službu nelze dokoupit. 

IMAP email - cena: 50Kč/měsíc 
Standardně ke všem přístupovým službám je poskytována emailová schránka s POP3 a WWW přístupem. 
Schránka s využitím IMAP a IMAPS přístupu vám navíc zajistí jednotný přístup k vašim emailům ze všech 
míst.
IMAP stejně jako POP3 umožňuje klientovi manipulovat s poštou uloženou na poštovním serveru, ale 
pracuje jiným způsobem. Zatímco POP3 stahuje (a maže) zprávy z poštovního serveru a ukládá je na 
lokálním disku, IMAP se zprávami pracuje na serveru a na serveru zprávy zůstávají dokud nejsou klientem 
označeny ke smazání. Jednoduše řečeno, IMAP je navržen tak, aby se vzdálenou schránkou pracoval 
jako by byla lokální.
Příklad: V práci využíváte Outlook Express. Doma máte jako poštovního klienta Mozilla Thunderbird. 
Občas se připojíte k vaší poštovní schránce přes www rozraní. Při použití IMAP serveru se změna 
provedená v kterémkoliv programu projeví i na ostatních místech. Zprávy totiž zůstávají na serveru a k 
Vám se stahují jen kopie, které se při každém připojení k serveru jen synchronizují. Díky tomu máte 
kdykoli po ruce nejen doručenou poštu ale i odeslanou poštu, koncepty apod. 

MSC-KTZ07 - cena: 147Kč/měsíc 
Jedná se o zapůjčení účastnického zařízení ve standardní konfiguraci. Tato služba standardně obsahuje 
ON-SITE servis. 

MSC-SIP2X - cena: 57Kč/měsíc 



Tato služba zahrnuje zapůjčení telefonnío adaptéru pro připojení dvou analogových telefonních přístrojů. 
Telefonní adaptér je uzpůsoben pro použití k připojení provozovatele IP telefonie na protokolu SIP. 

Kdo je vlastně MSC??

 Firma založená roku 1996 se jménem MS Computers postupně sdružení fyzických osob zastoupení 
Miroslavem Šarochem, v roce 2002 přejmenovaná na MSC a v roce 2006 zapsána do obchodního 
rejstříku jako firma MSC-NET s.r.o.

Firma se původně orientovala na prodej na servis kacelářské a výpočetní techniky. postupem, času s 
růstem požadavků zákazníků a masovým nasazením výpočetní techniky se její aktivity rozšířily i na 
budování a správu počítačových sítí pracujících se systémy UNIX/LINUX, WINDOWS i na platformách 
NOVELL.. Počátkem roku 2001 díky pokřivenému telekomunikačnímu trhu v České republice z důvodu 
neustálého oddalování privatizace Českého telecomu a neochotě tohoto polostátního molocha poskytovat 
vysokorychlostní internetové připojení za přijatelné paušální ceny začala firma poskytovat připojení 
výhradně pro své zákazníky. Vzhledem k nečekanému zájmuzákazníků se podařilo vybudovat (během pěti 
let) síť, která je v současnosti užívána stovkami zákazníků a pokrytí signálem MSC překročilo hranici 
100km2. Z původní struktury sítěnezbylo prakticky nic, neboť tato je neustále rozšiřována, modernizována 
a vylepšována.

MSC investuje přes 80% výnosu svých aktivit do dalšího vývoje a rozvoje.

Síť MSC je nyní používána nejen pro brouzdání na internetu,ale i pro hraní online her a telefonování 
pomocí moderní technologie VoIP, online střežení objektů a například i sledování kamer ve střežených 
objektech.

 Každoročně MSC zajišťuje připojení festivalu RockForPeple v Českém Brodě, a může se pochlubit i  tím 
že internet MSC využila ku spokojenosti mimo jiné  americká skupina GARBAGE, či že přes síť MSC byly 
online přenášeny koncerty z festivalu do RADIA1. Mezi spokojené uživatele sítě MSC patří obecní úřady, 
školy, řada malých, středních i velkých firem a v neposlední řadě stovky obyčejných lidí.

 
MSC provozuje též kamenný obchod s počítačovým zbožím kde je možno dostat veškerý sortiment 
počítačových komponent od šroubků, kabelů až po notebooky či kompletní řešení celé počítačové sítě s 
mailservery, VPN, proxyservery a dalšími sofistikovanými nástroji.

Zboží zakoupené u nás zvýhodňujeme doživotně snížením sazby servisních prací  přibližně o 20%.

 
MSC provádí implementace organizačních systémů pro podniky založené na GPL/GNU licencích, 
pracujících na operačních systémech Slackware(Linux) či FreeBSD.

 
MSC zajištuje správu počítačových sítí a servis u zákazníků, od jednotlivých PC až po rozsáhlé 
nadnárodní společnosti které např. zásobují všechny české hypermarkety a diskontní prodejce. 

Se zákazníky je možná komunikace i v cizích jazycích (ENG,DE)

 
Firma MSC, resp MSC-NET s.r.o.  je vlastněna ze 100% českým kapitálem; všichni vlastníci firmy v ní 
zároveň aktivně pracují. 

 
Závěrem tedy co či vlastně kdo je MSC ? Pro řadu zákazníků je to spolehlivý, rychlý 

a levný internet. Avšak MSC není jen internet ale i další služby, podpora a vývoj v oblasti IT

a neustále dovzdělávaný tým IT profesionálů, působící na českém trhu již 10let.

Cílem týmu MSC je aby tomu tak bylo i nadále.

Datum poslední revize dokumentu :20.2.2007 Ceny platné k tomuto datu. Změna cen vyhrazena. 



Veškeré ceny uvedené v tomto dokumentu nezahrnují DPH 19%
Kolik mě to bude stát ?

Celkové náklady na realizaci připojení se skládají ze dvou části – zřizovacích poplatků (jednorázových) a 
pravidelných měsíčních plateb

V současnosti používáme dva druhy připojovacích zařízení (přijímačů), které se liší jak cenou tak maximálně 
dosahovanými přenosovými rychlostmi. Na trhu sice existují levnější varianty přijímačů, avšak z důvodu 
spolehlivosti a dlouhodobě kvalitního příjmu montujeme pouze nejkvalitnější zařízení, čemuž odpovídá cena.

Přijímač si může zákazník jak zakoupit, tak pronajmout (viz doplňkové služby MSC-KTZ07). V případě 
pronájmu je v účtované ceně zahrunta služba On-Site servis, tedy opravy přijímače u zákazníka zdarma.
V rámci služby pronájmu se nerozlišuje zda si zákazník pronajímá přijímač pro rychlosti nad 1Mbps nebo 
přijímač do 1Mbps; cena je jednotná.

Veškeré možnosti lze různě kombinovat
Ceny zde uváděné jsou konečné a neobsahují žádné skryté příplatky a poplatky. 
V následujícím přehledu uvádíme příklady výpočtu nákladů pro zákazníka na vybraných dvou tarifech.
Dále má zákazník možnost si zakoupit či pronajmout zařízení pro telefonování (LINKSYS PAP2) , nebo 
jakékoli kombinace – zakoupí přijímač, pronajme si telefonní adaptér....

Veškeré ceny uvedené v tomto dokumentu nezahrnuji DPH ve výši 19%

PŘEHLED POŘIZOVACÍCH NÁKLADŮ Varianta a – Internet     Varianta b -Internet   Varianta c – Internet
397,00 Kč 397,00 Kč 397,00 Kč

Aktivace      1,00 Kč*        1,00 Kč *
Přijímač do rychlosti 1Mbps -
Pronájem přijímače – MSC-KTZ07 - -      147,00 Kč**

Vstupní investice celkem 1,00 Kč

Měsíční platba celkem 397,00 Kč 397,00 Kč 544,00 Kč
*) při smlouvě na *)při smlouvě na
   24 měsíců   24 měsíců

  Také službu On-Site servis Také službu On-Site servis 
      V hodnotě 55 Kč       V hodnotě 55 Kč

PŘEHLED POŘIZOVACÍCH NÁKLADŮ Varianta a – Internet    Varianta b -Internet   Varianta c – Internet

Aktivace        1,00 Kč*          1,00 Kč *
Přijímač pro rychlosti nad 1Mbps -
Pronájem přijímače – MSC-KTZ07 - -       147,00 Kč**

Vstupní investice celkem 1,00 Kč

Měsíční platba celkem
*) při smlouvě na *)při smlouvě na
   24 měsíců   24 měsíců

Také službu On-Site servis 
      V hodnotě 55 Kč

Tarif Home Normal 2007  - 507kbit
1 490,00 Kč
3 677,00 Kč 3 677,00 Kč

5 167,00 Kč 3 678,00 Kč

**) cena pronájmu zahrnuje **)cena pronájmu zahrnuje

Tarif WDSL - 2007/557kbit 1 097,00 Kč 1 097,00 Kč 1 097,00 Kč
1 490,00 Kč
5 877,00 Kč 5 877,00 Kč

7 367,00 Kč 5 878,00 Kč

1 097,00 Kč 1 097,00 Kč 1 244,00 Kč

**)cena pronájmu zahrnuje
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