
Ceník připojení k síti Internet 
 

Název služby Specifikace Měsíční cena s DPH 

iDIRECT 30M Připojení rychlostí až 30/8Mbit 250 Kč 

iDIRECT 50M Připojení rychlostí až 50/8Mbit 299 Kč 

iDIRECT 60M Připojení rychlostí až 60/8Mbit 350 Kč 

iDIRECT 60M10 Připojení rychlostí až 60/10Mbit 390 Kč 

iDIRECT 100 Připojení rychlostí 100/50Mbit 350 Kč 

OPTIK 100M Připojení rychlostí 100/500Mbit 490 Kc 

OPTIK 250M Připojení rychlostí 250/100Mbit 590 Kc 

 

Specifikace připojení 
 

 Všechna připojení jsou bez datových limitů 

 Asymetrické připojení download/upload s nízkou agregací 

 Maximální dosažitelná rychlost připojení u tarifů iDIRECT je závislá na dané lokalitě, použité 

technologii a její  parametry definuje dokument „Definice rychlosti internetových tarifů“ 

 Optické, kabelové připojení "OPTIK" a bezdrátové připojení "iDIRECT" (dle dostupnosti v dané lokalitě) 

 Smlouva na dobu neurčitou 

 NONSTOP 24/7/365 dohled a servisní podpora 
 

 

Instalace připojení a WiFi routeru ZDARMA 

+ 3 měsíce připojení zdarma 
 

Jednorázové poplatky 

 

Služba Cena včetně DPH 

Veřejná IP adresa 59 Kč/měsíc 

WiFi AP (2.4GHz) včetně konfigurace 787 Kč 

5 port 10/100 Mbit switch 300 Kč 

Znovuzapojení služby při odpojení z důvodu prodlení plateb 350 Kč 

Instalace připojení zahrnuje: Studii proveditelnosti. Dodávku a instalaci jednotky pro bezdrátové připojení nebo 

kabelového vedení do celkové délky 10m. Případný stožár/konzola pro umístění antény, síťová karta, switch, 

WiFi a rozsáhlejší nastavení sítě/PC nejsou součástí ceny instalace a budou účtovány samostatně. Na dodané 

zařízení je poskytována záruční doba min. 24měsíců. 

 

Servisní a jiné poplatky 

 

Služba 
Cena včetně 

DPH 

Práce servisního technika – za každou započatou půlhodinu v pracovní den 

(8-16h) 
380 Kč 

Práce servisního technika – za každou započatou půlhodinu v den 

pracovního klidu (8-15h) 
650 Kč 

Doprava osobní automobil – pro Chrudim 121 Kč 

Doprava osobní automobil – ostatní lokality, za jeden kilometr 15 Kč 

Zaslání písemné upomínky 100 Kč 

Zaslání písemné faktury 60 Kč 

 
 

Technická a servisní podpora je dostupná NONSTOP přes email servis@ecomp.eu a tel.: 775 553 574. 

Veškeré zde uvedené ceny jsou včetně platné DPH. Ceník je platný od 1.1.2021 do vydání nového. 

mailto:servis@ecomp.eu

