
 

CENÍK DOPLŇKOVÝCH SLUŽEB 
platnost od 1. 9. 2021 

 
POPLATKY 

instalační poplatek  práce technika – každých započatých 30 minut 1)  250 Kč 
materiál 1) viz ceník níže 
aktivace služby CETIN (VDSL, ADSL, OPTICAL)   1300 Kč 

změna služby přechod na vyšší nebo nový tarif zdarma 
přechod na nižší tarif 1)  zdarma 

 

SERVIS 
výjezd technika do 20 km1)  200 Kč 
výjezd technika nad 20 km  16 Kč/km 
marný výjezd servisního technika CETIN 1300 Kč 
stěhování přípojky 1) práce + výjezd 
demontáž zařízení po skončení smlouvy 1) práce + výjezd 

 
PRODEJ MATERIÁLU  

UTP kabel 1 m 10 Kč 
telefonní kabel, lanko 4ž. 1m 5 Kč 
lišta LV 13x18 1 m 20 Kč 
HDMI kabel 2 m 150 Kč 
napájecí zdroj Motorola Canopy  200 Kč 
napájecí zdroj STBX Motorola VIP 1003, 1113, 4302  450 Kč 
napájecí zdroj CISCO SPA 5V/2A 230 Kč 
napájecí zdroj Mikrotik hAP lite, hAP ac2 180 Kč 
dálkový ovladač STBX 1003, 1113, 4302 450 Kč 

 
WEBHOSTING, DOMÉNY, FIXNET EMAIL 

webhosting A24 – neomezený prostor a počet databází + SSL certifikát  1200 Kč/rok 
správa domény .CZ 932 Kč/rok 
správa domény .EU 666 Kč/rok 
správa domény .INFO 750 Kč/rok 
odesílání pošty SMTP serverem FIXNET do 100 zpráv denně2) zdarma 
odesílání pošty SMTP serverem FIXNET příplatek za každých dalších 100 zpráv denně2) 100 Kč 

2)odesílání emailů prostřednictvím SMTP serveru FIXNET je možné pouze v případě, že má zákazník schránku na doméně fixnet.cz nebo má aktivní službu fixnet 
email. 
  

OSTATNÍ 
Vyhotovení elektronického vyúčtování zdarma 
Vyhotovení a zaslání tištěného vyúčtování 20 Kč 
Upomínka/výzva k zaplacení dlužné částky v elektronické podobě zdarma 
Upomínka/výzva k zaplacení dlužné částky písemnou formou 100 Kč 
Poplatek za nevrácené zařízení v případě ukončení služby (denní sazba za každé jednotlivé zařízení) 100 Kč /den 

 

1) neplatí pro služby prostřednictvím sítě CETIN 
2) odesílání emailů prostřednictvím SMTP serveru FIXNET je možné pouze v případě, že má zákazník schránku na doméně fixnet.cz nebo má aktivní službu fixnet 
email. 

 
Veškeré ceny jsou uvedeny včetně DPH. 

 


