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BEZDRÁTOVÉ PŘIPOJENÍ K INTERNETU pro domácnosti


Bez FUP limitů



Doplňková služba Veřejná IP adresa 61,-Kč/měs



Profi wifi routery od 900,-Kč
(včetně nastavení a zabezpečení)



Factory ovlivňující rychlost připojení:
www.ycnet.cz/pece-podpora/caste-dotazy/

YCNet 5G 300

YCNet 5G 400

YCNet 5G 550

50 Mbit internetového pásma

50 Mbit internetového pásma

50 Mbit internetového pásma

Inzerovaná (maximální) rychlost

Inzerovaná (maximální) rychlost

Inzerovaná (maximální) rychlost

stahování 40 Mbit a odesílání 10 Mbit

stahování 40 Mbit a odesílání 10 Mbit

stahování 40 Mbit a odesílání 10Mbit

Internetový tarif je určen pro

Internetový tarif je určen pro

Internetový tarif je určen pro

nenáročné uživatele

běžné uživatele

náročné uživatele

doporučujeme tarif pro maximálně 1-2 zařízení

doporučujeme tarif pro maximálně 1-4 zařízení

doporučujeme tarif pro více zařízení

(notebook, pc, tablet, mobil) pro stahování pošty a

(notebook, pc, tablet, mobil) pro přehrávání videa

(notebook, pc, tablet, mobil) pro přehrávání videa HD,

procházení webu

(v nízkém rozlišení), procházení webu, skype

hry a náročné aplikací (skype, facebook atd..)

Běžné dostupná rychlost internetu

Běžné dostupná rychlost internetu

Běžné dostupná rychlost internetu

stahování 10 Mbit a odesílání 2 Mbit

stahování 20 Mbit a odesílání 5 Mbit

stahování 30 Mbit a odesílání 10 Mbit

Nízká priorita v gigové síti

Střední priorita v gigové síti

Vysoká priorita v gigové síti

Sleva 50% vypůjčku STB ke KUKI TV

Sleva 100% vypůjčku STB ke KUKI TV

KUKI TV od 100Kč

2 Měsíce Zdarma Internetu

(výběr ze 160 programů)

(výběr ze 160 programů)

Vratná Jistina vypůjčení set-top boxu (STB)

Vratná Jistina vypůjčení set-top boxu (STB)

1500,-Kč

1500,-Kč

2 Měsíce Zdarma Internetu

2 Měsíce Zdarma Internetu

při přechodu od konkurence

při přechodu od konkurence

při přechodu od konkurence

(měsíce určuje poskytovatel)

(měsíce určuje poskytovatel)

(měsíce určuje poskytovatel)

Cena za měsíc - 300Kč

Cena za měsíc - 400Kč

Cena za měsíc - 550Kč

Úspora při roční platbě 372,-Kč

Úspora při roční platbě 600,-Kč

Úspora při roční platbě 1320,-Kč

Příjímací zařízení pro bezdrátové připojení (anténa)

Cena (jednorázově)

Smlouva na dobu NEURČITOU (zakoupení)

3000,-Kč

Smlouva na dobu 24 měsíců

1000,-Kč

(vypůjčení)

Všechny ceny jsou včetně DPH.
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e-mail: info@yclab.cz / www.yclab.cz
IČ: 07645317 / účet: 2401537991/2010
Nejsme plátci DPH
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OPTICKÉ PŘIPOJENÍ INTERNETU (FTTB) pro domácnosti v Tišnově (sídliště) a v Šerkovicích
optická technologie v domech zakončená metalicky
velmi stabilním připojením (ping)
rychlost připojení až 500 Mbit/s, bez FUP limitů
stahování faktory ovlivňující rychlost připojení:
ycnet.cz/ pece-podpora/caste-dotaz

doplňková služba: Veřejná IP adresa,
nabídka Profi wifi routerů pro domácí bezdrátovou síť od 900,- Kč včetně nastavení a zabezpeční
IPTV televize KUKI od 100,-Kč/měsíc

Internetové připojení Optika
Název tarifu

Maximální(Inzerovaná)
rychlost
stahování/odesílání

Cena za měsíc

Cena za měsíc
při roční platbě

30 Mbit

25/5 Mbit

299 Kč

269 Kč

399 Kč

359 Kč

100 Mbit

70/30 Mbit
nebo

50/50 Mbit

200 Mbit

100/100 Mbit

499 Kč

449 Kč

500 Mbit

400/100 Mbit

1100 Kč

990 Kč



PŘI PŘECHODU OD KONKURENCE 2 měsíce internetu ZDARMA pro uplatnění slevy je nutné předložit kopii posledního
vyúčtování od poskytovatele, od něhož klient přechází. (měsíce určuje poskytovatel).



AKTIVACE / REAKTIVACE / ZŘÍZENÍ (v Tišnově) optického připojení : 500,-Kč

Všechny cenou jsou včetně DPH.

telefon: 515 539 800
e-mail: info@yclab.cz / www.yclab.cz
IČ: 07645317 / účet: 2401537991/2010
Nejsme plátci DPH

