Cenník služieb pripojenia do internetu v sieti SIXNET
Platný od 22.2.2017

CENNÍK PRIPOJENIA DO INTERNETU
V SIETI SIXNET
PREAMBULA
SIX DATA, s.r.o., so sídlom Dolná 180/47, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45629111, zapísaná v obchodnom
registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 18577/S (ďalej len „poskytovateľ“), vydáva podľa
§ 44 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách tento cenník, ktorý upravuje cenu verejnej
elektronickej komunikačnej služby sprostredkovania prístupu do siete internet, poskytovanej prostredníctvom
FTTX pripojenia (ďalej len „služba“) fyzickým a právnickým osobám (ďalej len „účastník“).

I. Produktový rad
1. Poskytovateľ poskytuje službu v rámci produktových radov:
a)
b)

Optik Home
Optik Business

II. Produkty
1. Poskytovateľ poskytuje v rámci produktových radov tieto produkty:

Názov produktu

Optik Home 10

Optik Home 30

Rýchlosť
sťahovania

Rýchlosť
odosielania

(download)

(upload)

10 Mbit

1 Mbit

30 Mbit

3 Mbit

Priorita
služby

Doplnkové služby v cene základnej služby

3

• 1 ks emailové konto na doméne six-net.eu

2

• 3 ks emailové konto na doméne six-net.eu
• MôjDisk 1 GB – služba externého dátového
úložiska
• Priestor pre vlastnú prezentáciu v kapacite
100M v tvare „zakaznik“.six-net.eu

Optik Home 50

50 Mbit

5 Mbit

2

• 5 ks emailové konto na doméne six-net.eu
• MôjDisk 1 GB – služba externého dátového
úložiska
• Priestor pre vlastnú prezentáciu v kapacite
100M v tvare „zakaznik“.six-net.eu

Optik Business 30

30 Mbit

30 Mbit

1

• emailové a webhostingové služby na doméne
podľa vlastného výberu s kapacitou diskového
priestoru 10 GB

Optik Business 50

50 Mbit

30 Mbit

1

• emailové a webhostingové služby na doméne
podľa vlastného výberu s kapacitou diskového
priestoru 25 GB

2. Rýchlosť sťahovania a rýchlosť odosielania je maximálna rýchlosť poskytovanej služby.
3. Prioritou služby sa rozumie poradie uprednostnenia služby pred inými službami vzhľadom na dostupnosť
celkovej voľnej kapacity technológie poskytovateľa služby. Priorita č. 1 je najvyššou prioritou.
4. Priority:
Priorita
Priorita 1 (najvyššia)

Popis
• vhodná pre BUSINESS zákazníkov, ktorí vyžadujú vysokú priepustnosť a extrémne nízku
latenciu
• vhodná pre vysoké firemné nároky, ale aj bežné používanie internetu, prevádzku
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stabilných dátových služieb, kamerových systémov a VoIP hlasových služieb
• servisný výjazd najneskôr do 24h od nahlásenia poruchy
• monitoring koncového bodu, priepustnosti linky a funkčnosti koncového zariadenia
v Národnom monitorovacom centre siete SIXNET
• 2 x ročne neoprávnený servisný výjazd zadarmo
• vhodná pre náročných bytových zákazníkov, ktorí vyžadujú vyššiu priepustnosť a nízku
latenciu
Priorita 2 (vyššia)

• vhodná pre vyššie nároky na pripojenie a stavilitu služby, ale aj bežné používanie
internetu, vhodná na prevádzku kamerových systémov a VOIP hlasových služieb
• v rámci danej agregačnej skupiny sa počas špičky prejavuje agregácia v závislosti od
počtu v tom čase službu využívajúcich účastníkov
• servisný výjazd najneskôr do 24h od nahlásenia poruchy
• 1 x ročne neoprávnený servisný výjazd zadarmo
• vhodná pre bežných bytových zákazníkov
• dostatočná priepustnosť a nízka latencia

Priorita 3 (základná)

• vhodná na bežné používanie Internetu (WWW, email, on-line hry, prezeranie videa,
počúvanie hudby a pod.)
• v rámci danej agregačnej skupiny sa počas špičky prejavuje agregácia v závislosti od
počtu v tom čase službu využívajúcich účastníkov
• servisný výjazd najneskôr do 72h od nahlásenia poruchy

III. Ceny
1. Cena za službu sa skladá z:
a)
b)
c)
d)

poplatku za zriadenie služby,
poplatku za zriadenie koncového bodu pre vybrané lokality,
poplatku za koncové zariadenie, ak sa zmluvné strany dohodli že súčasťou služby je aj dodávka,
konfigurácia a inštalácia koncového zariadenia,
poplatku za poskytovanie služby (pravidelný mesačný poplatok).

2. Poskytovateľ fakturuje účastníkovi poplatok za poskytovanie služby a poplatok za poskytovanie doplnkovej
služby s mesačnou periodicitou, vždy k prvému dňu príslušného kalendárneho mesiaca, v ktorom sa služba
poskytuje.
3. Poskytovateľ fakturuje účastníkovi poplatok za zriadenie služby, poplatok za zriadenie koncového bodu pre
vybrané lokality a poplatok za koncové zariadenie jednorazovo pri zriadení služby, koncového bodu,
alebo poskytnutí zariadenia.
4. Poplatok za zriadenie koncového bodu pre vybrané lokality sa stanovuje individuálne po dohode
s účastníkom v lokalitách, v ktorých nie je sieť SIXNET dostupná obvyklým spôsobom. Za obvyklý spôsob sa
považuje zriadenie koncového bodu do vzdialenosti 150 metrov od najbližšieho prípojného bodu siete
SIXNET s vedením káblovej trasy závesným spôsobom a ukotvením káblového vedenia v maximálne 3
závesných podporných bodoch.
5. Poplatok za poskytovanie služby pri 24 mesačnej viazanosti:

Názov služby

Mesačný poplatok
1. - 6. mesiac
obdobia poskytovania
služby

Mesačný poplatok
7. - 24. mesiac
obdobia poskytovania služby

Poplatok za zriadenie
služby
(jednorazový poplatok)

bez DPH

s DPH

bez DPH

s DPH

bez DPH

s DPH

Optik Home 10

12,49 €

14,99 €

14,16 €

16,99 €

66,67 €

80,00 €

Optik Home 30

14,99 €

17,99 €

16,66 €

19,99 €

41,67 €

50,00 €

Optik Home 50

19,16 €

22,99 €

20,83 €

24,99 €

41,67 €

50,00 €

Optik Business 30

29,16 €

34,99 €

29,16 €

34,99 €

29,16 €

34,99 €

Optik Business 50

37,49 €

44,99 €

37,49 €

44,99 €

0,83 €

1,00 €
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6. Poplatok za poskytovanie služby pri 12 mesačnej viazanosti:

Názov produktu

Poplatok za zriadenie
služby
(jednorazový poplatok)

Mesačný poplatok

bez DPH

s DPH

bez DPH

s DPH

Optik Home 10

19,17 €

23,00 €

108,33 €

130,00 €

Optik Home 30

22,50 €

27,00 €

108,33 €

130,00 €

Optik Home 50

27,50 €

33,00 €

108,33 €

130,00 €

Optik Business 30

37,50 €

45,00 €

58,33 €

70,00 €

Optik Business 50

48,33 €

58,00 €

25,00 €

30,00 €

7. Poplatok za poskytovanie služby bez viazanosti:

Názov produktu

Poplatok za zriadenie
služby
(jednorazový poplatok)

Mesačný poplatok

bez DPH

s DPH

bez DPH

s DPH

Optik Home 10

20,00 €

24,00 €

208,33 €

250,00 €

Optik Home 30

23,33 €

28,00 €

208,33 €

250,00 €

Optik Home 50

29,17 €

35,00 €

208,33 €

250,00 €

Optik Business 30

40,83 €

49,00 €

166,67 €

200,00 €

Optik Business 50

52,50 €

63,00 €

125,00 €

150,00 €

8. Poplatok za koncové zariadenie pre produkty radu Optik Home:

Názov zariadenia

Jednorazový poplatok
pri produkte Optik Home 10

Jednorazový poplatok
pri produkte Optik Home 30

Jednorazový poplatok
pri produkte Optik Home 50

bez DPH

s DPH

bez DPH

s DPH

bez DPH

s DPH

WIFI Router 300Mb, 2 antény, 4x LAN

20,83 €

25,00 €

20,83 €

25,00 €

16,67 €

20,00 €

WIFI Router 150Mb, 1 anténa, 4x LAN

16,67 €

20,00 €

16,67 €

20,00 €

13,33 €

16,00 €

9. Poplatok za koncové zariadenie pre produkty radu Optik Business:

Názov zariadenia

Jednorazový poplatok
pri produkte
Optik Business 30

Jednorazový poplatok
pri produkte
Optik Business 50

bez DPH

s DPH

bez DPH

s DPH

WIFI Router 300Mb, 2 antény, 4x LAN

12,50 €

15,00 €

0,83 €

1€

WIFI Router 150Mb, 1 anténa, 4x LAN

8,33 €

10,00 €

0,83 €

1€

10. Poplatok za poskytovanie doplnkovej služby pre produkty radu Optik Home:

Názov doplnkovej služby

Mesačný poplatok
pri produkte Optik Home 10

Mesačný poplatok
pri produkte Optik Home 30

Mesačný poplatok
pri produkte Optik Home 50

bez DPH

s DPH

bez DPH

s DPH

bez DPH

s DPH

Verejná IP adresa

8,33 €

10,00 €

8,33 €

10,00 €

8,33 €

10,00 €

Upload Plus

8,33 €

10,00 €

7,49 €

8,99 €

5,83 €

6,99 €
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11. Poplatok za koncové zariadenie pre produkty radu Optik Business:

Názov doplnkovej služby

Verejná IP adresa

Mesačný poplatok
pri produkte
Optik Business 30

Mesačný poplatok
pri produkte
Optik Business 50

bez DPH

s DPH

bez DPH

s DPH

5,00 €

6,00 €

0,83 €

1,00 €

12. Ostatné poplatky:

Jednorazový poplatok

Názov poplatku

bez DPH

s DPH

Poplatok za upomienku

5,00 €

6,00 €

Papierová fakturácia

1,00 €

1,20 €

Neoprávnený servisný výjazd

29,17 €

35,00 €

0,25 €

0,30 €

25,00 €

30,00 €

166,67 €

200,00 €

Doprava v prípade neoprávneného servisného výjazdu
(cena za 1 km)
Poplatok za znovupripojenie v prípade odpojenia účastníka z dôvodu
neuhradenia záväzku účastníka voči poskytovateľovi
Poplatok za neposkytnutie súčinnosti

13. Neoprávnený servisný výjazd je výjazd poskytovateľa do miesta poskytovania služby účastníkovi na základe
žiadosti účastníka, pričom sa preukáže, že nedostupnosť služby bola zapríčinená zásahom účastníka.
Zásahom účastníka sa rozumie najmä reset alebo neodborný zásah do konfigurácie koncového zariadenia
účastníka, poškodenie optického vedenia (kábla), optickej zásuvky, optickej spojky, optického patchcordu
alebo zariadenia v mieste poskytovania služby, ktorým je účastníkovi služba ukončená.
14. V prípade neoprávneného servisného výjazdu má poskytovateľ právo fakturovať účastníkovi poplatok za
neoprávnený servisný výjazd, dopravu do miesta poskytovania služby a materiál použitý pre opravu a
opätovné uvedenie služby do funkčnej prevádzky.

IV. Zmluvná pokuta
1. Ak účastník poruší povinnosť riadne a včas uhrádzať mesačný poplatok a dostane sa do omeškania
s úhradou aspoň dvoch po sebe nasledujúcich mesačných poplatkov, vznikne poskytovateľovi právo na
zaplatenie zmluvnej pokuty. Výška zmluvnej pokuty bude vypočítaná ako násobok počtu mesiacov
dohodnutej doby viazanosti a sumy mesačného poplatku bez DPH, znížený o súčet mesačných poplatkov
bez DPH vyfakturovaných do ukončenia zmluvy inak ako dohodou zmluvných strán.

V. Záverečné ustanovenia
1. Cenník nadobúda účinnosť dňa 22.2.2017.
2. Cenník sa zverejňuje na internetovej stránke www.six-net.eu. Záujemca môže o jeho poskytnutie požiadať v
sídle poskytovateľa.
Vydané v Banskej Bystrici, 22.2.2017

Poskytovateľ:

Účastník:

Miesto: Banská Bystrica

Miesto:

Dátum:

Dátum:

podpis

podpis
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