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Ceník prací a administrativních úkonů – Neuron Online s.r.o. platný od 1. Ledna 2011. Uvedené ceny jsou včetně DPH.

INSTALACE
Instalacezásuvky
0,- Kč
Instalace zásuvky za dveře nebo v jejich nejbližším okolí, aktivace zásuvky a proměření.
Zapojení počítače
0,- Kč
Zapojení vlastního, či zakoupeného kabelu a jeho základního protažení k PC. Test internetu
včetně restartu počítače.
Kabel UTP
10,-/m /Kč
K propojení zásuvky a počítače dle skladových zásob 10m, 15m, 20m nebo na míru včetně
koncovek a proměření.
Lištování
250,-/m/ Kč
Vedení kabelu po bytě v liště až k počítači.
ČERNÉ DHCP
Odstranění bez nutnosti cesty technika
0,- Kč
Zjištění MAC, telefonický kontakt nebo vzdálené odpojení portu. Pokud nelze vyřešit během
tří hodin od prvního výskytu následuje:
Výjezd technika
300,- Kč
Nutnost osobní návštěvy u klienta k odstranění závady, po předchozím fyzickém odpojení.
ZAŘÍZENÍ
Wifi AP
1100,- Kč
Doprava, nastavení dle přání zákazníka a zapojení. Klient si může vybrat název sítě a heslo.
Heslo do administrace je předáno klientovi. Instalace na zeď (vrtání, lepení apod. se bere
jako vícepráce viz ceník INSTALACE). (zůstává ve vlastnictví zákazníka)
VoIP
Siemens Gigaset A580IP (bezdrátový) (zůstává ve vlastnictví zákazníka) 1900,- Kč
Linksys Pap2T
(převodník) (zůstává ve vlastnictví zákazníka)
1650,- Kč
Včetně nastavení a zapojení.
IPTV zapůjčení 1 ks set top box , zapojení a zprovoznění služby
998,- Kč
Jedná se o jednorázový instalační poplatek, který není vratný.
Switch 5p / 8p
200,-/300,- Kč
VÍCEPRÁCE
Vícepráce
300,- Kč /hod.
Každá další práce nad rámec základní instalace, která není zmíněná výše. Například
stěhování nábytku, nastavení klientova routeru, počítače apod.
Je nutné tyto vícepráce domluvit předem, je jen na technikovi zda mu časový plán dovolí,
nadstandardní úkony provést ihned při instalaci.
Cena je za každou započatou hodinu, pracovní doba je Po-Pá 8:00-18:00 mimo tento čas je
účtována 100% přirážka.
ADMINISTRATIVNÍ poplatky
Zaslání daňového dokladu poštou
Zaslání 1. upomínky
Zaslání 2. upomínky
Zaslání 3. upomínky
Každá další etapa vymáhání pohledávky
Změna tarifu, způsobu platby, osobních údajů

50,- Kč
0,- Kč
150,- Kč
250,- Kč
500,- Kč
0,- Kč

REAKTIVACE SLUŽEB
Reaktivaceinternetového připojení za každou domácí přípojku
Reaktivacetelefonního připojení (Voip) za každé reaktivované číslo
ReaktivaceTV připojení za každou domácí přípojku

500,- Kč
500,- Kč
500,- Kč

IČO: 27595170
DIČ: CZ27595170

Bankovní spojení:Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu:
210308265/0300

