
Ceník služby připojení k síti INTERNET 
Platný od 1. 1. 2013  

 

 

Připojení k celosvětové síti Internet prostřednictvím komunikačního protokolu IP. Lokalita 

průmyslový areál a sídliště města Rožnov pod Radhoštěm (podle dosahu telekomunikační sítě 

ENERGOAQUA,a.s.). 

 

Možnosti připojení: 

 ADSL 2+  –  asynchronní DSL konektivita do 24Mbps pro vysokorychlostní připojení 

do Internetu 

 VDSL 2  - asynchronní DSL konektivita do 100Mbps pro vysokorychlostní připojení 

do Internetu 

 SDSL –  symetrická DSL konektivita, plný duplex  

 

 

 

Ceny za služby  

 

Paušální poplatek typ A  

Služba je poskytována na technologii ADSL standard Annex A. 

 Aktivace   1190,-Kč s úvazkem 12 měsíců 

2100,- Kč bez úvazku 

 Měsíční paušál  190,-Kč 

 Agregace (maximálně) 1:10  

 

Doplňkové služby k tarifu: 

 Mail hosting – 1 x mailová schránka (500MB), výběr adresy e-mail v rámci @eanet.cz 

 Web hosting – umístění www stránek na server EA 

  

 

Paušální poplatek typ B  

Služba je poskytována na technologii ADSL/ADSL2+ standard Annex A. 

 Aktivace   1190,-Kč s úvazkem 12 měsíců 

2100,- Kč bez úvazku 

 Měsíční paušál  290,-Kč 

 Agregace (maximálně) 1:10 

 

Doplňkové služby k tarifu: 

 Mail hosting – 1 x mailová schránka (750MB), výběr adresy e-mail v rámci @eanet.cz 

 Web hosting – umístění www stránek na server EA 

 



 

 

Paušální poplatek typ C  

Služba je poskytována na technologii ADSL2+ standard Annex A. 

 Aktivace   1190,-Kč s úvazkem 12 měsíců 

2100,- Kč bez úvazku 

 Měsíční paušál  390,-Kč 

 Agregace (maximálně) 1:10 

 

Doplňkové služby k tarifu: 

 Mail hosting – 10 x mailová schránka (celková velikost 1GB), výběr adres e-mail 

v rámci @eanet.cz, nebo vlastní domény  

 Web hosting – umístění www stránek na server EA 

 

Paušální poplatek typ D  

Služba je poskytována na technologii ADSL2+ standard Annex A. 

 Aktivace   1190,-Kč s úvazkem 12 měsíců 

2100,- Kč bez úvazku 

 Měsíční paušál  490,-Kč 

 Agregace (maximálně) 1:10 

 

Doplňkové služby k tarifu: 

 Mail hosting – x mailových schránek (celková velikost 2GB), výběr adres e-mail 

v rámci @eanet.cz, nebo vlastní domény  

 Web hosting – umístění www stránek na server EA 

 

Paušální poplatek typ E  

Služba je poskytována na technologii VDSL2 standard Annex B. 

 Aktivace   1390,-Kč s úvazkem 12 měsíců 

2500,- Kč bez úvazku 

 Měsíční paušál  490,-Kč 

 Agregace (maximálně) 1:5 

 

Doplňkové služby k tarifu: 

 Mail hosting – 10 x mailová schránka (celková velikost 1GB), výběr adres e-mail 

v rámci @eanet.cz, nebo vlastní domény  

 Web hosting – umístění www stránek na server EA 

 

Paušální poplatek typ F  

Služba je poskytována na technologii VDSL2 standard Annex B. 

 Aktivace   1390,-Kč s úvazkem 12 měsíců 

2500,- Kč bez úvazku 

 Měsíční paušál  590,-Kč 

 Agregace (maximálně) 1:5 

 

Doplňkové služby k tarifu: 



 Mail hosting – x mailových schránek (celková velikost 2GB), výběr adres e-mail 

v rámci @eanet.cz, nebo vlastní domény  

 Web hosting – umístění www stránek na server EA 

 

 

 

 

SDSL - symetrická DSL konektivita, plný duplex, garantovaná rychlost - 
speciální připojení pro: 

 pronajaté datové okruhy 

 propojení LAN 

 vysokorychlostní připojení do Internetu 

Služba je poskytována na technologii  SHDSL, rozhranní Ethernet 10/100 (RJ45). 

Tarif 5120/5120 kbps – neomezené připojení: 

 Aktivace (modem DSL v pronájmu)  2 500,-Kč s úvazkem 12 měsíců 

 Měsíční paušál    1 900,-Kč 

 Agregace     1:1  

 

Doplňkové služby k tarifu: 

 Mail hosting – výběr adres e-mail v rámci @eanet.cz, nebo vlastní domény  

 Web hosting – umístění www stránek na server EA 

 

Tarif dle dohody – neomezené připojení: 

 Aktivace (modem DSL v pronájmu)  4 500,-Kč 

 Měsíční paušál    cena dohodou 

 Agregace      1:1  

 

Doplňkové služby k tarifu: 

 Mail hosting – výběr adres e-mail v rámci @eanet.cz, nebo vlastní domény  

 Web hosting – umístění www stránek na server EA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka: 

 

Veškeré ceny uvedené v tomto ceníku jsou uvedeny v Kč bez DPH. 


