
ceník internet Kulich pro domácnosti a podnikatele
účinný od 1.7.2022 

Nabídku služeb na vaší adrese získáte po ověření dostupnosti na www.internechrast.cz

Pevný internet (optika)
vysokorychlostní připojení k internetu na sídlištích a v bytových domech 

Tarif 
Aktivační 
poplatek 
(vč. DPH) 

Technologie 

(Mb/s) 

Běžně 
dostupná 
rychlost 
(Mb/s)  

Roční
paušál  

(vč. DPH) 

▪ připojení k internetu bez omezení množství přenesených dat

▪ rychlosti jsou uvedeny ve směru k zákazníkovi (stahování) / od zákazníka 

(odesílání) 

▪ běžně dostupná rychlost stahování a odesílání dat je účastníkovi k dispozici

95 % času během jednoho kalendářního dne

▪ podrobný popis rychlostí ve smyslu nařízení EU č. 2015/2120 najdete 

na stránkách dokumentu Pravidla při poskytování služeb přístupu k 

internetu na www.internetchrast.cz/ke-stazeni.html

▪ zúčtovacím obdobím je kalendářní měsíc nebo roční předplatné

▪ na zvýhodněnou roční slevu 3000 a 4200 Kč se nevztahuje IPTV!

Domácnost 0Kč

FTTB
FTTB-G 
GPON 

480/480 300 Kč 3600 Kč

Bezdrátový internet 
vysokorychlostní bezdrátové připojení k internetu 

Tarif 

Aktivační 
poplatek 
(vč. DPH) 

Technologie 
WiFi 

(Mb/s) 

Běžně 
dostupná 
rychlost 
(Mb/s) 

▪ připojení k internetu bez omezení množství přenesených dat

▪ rychlosti jsou uvedeny ve směru k zákazníkovi (stahování) / od zákazníka 

(odesílání) 

▪ běžně dostupná rychlost stahování a odesílání dat je účastníkovi k dispozici

95 % času během jednoho kalendářního dne

▪ podrobný popis rychlostí ve smyslu nařízení EU č. 2015/2120 

najdete v dokumentu Pravidla při poskytování služeb přístupu k 

internetu na www.internetchrast.cz/ke-stazeni.html

▪ zúčtovacím obdobím je kalendářní měsíc nebo roční předplatné

▪ na zvýhodněnou roční slevu 3000 a 4200 Kč se nevztahuje IPTV!

Chalupář 500 Kč 
802.11N 

802.11AC
30/30 18/18 150 Kč 1800 Kč 

0 Kč 
802.11N 

802.11AC 80/80 48/48 300 Kč 3600 KčDomácnost 

0 Kč
802.11AD

60Ghz 300/300 180/180 400 Kč 4800 Kč

Náročný   Individuálně dle nastavených parametrů, konkrétních preferencí, doplňkových služeb apod.

Domácnost 60 

Náročný  Individuálně dle nastavených parametrů, konkrétních preferencí, doplňkových služeb apod.

Pro všechny naše tarify platí, že využívají použitou technologii na maximum a nabízí nejvyšší možné dostupné rychlosti internetového 
připojení. Zákazník má možnost si připojení vyzkoušet, aby měl jistotu, že mu připojení vyhovuje.

Jednotlivé balíčky se rozlišují. Máte možnost získat zdarma a nebo za zvýhodněných podmínek WiFi router, přednostní instalaci a servis, 
službu TV a mnoho dalšího. Připojení k internetu rozdělujeme do dvou skupin podle použité technologie. Konkrétní dostupnou technologii 
vždy potvrdí oprávněný pracovník. Tarify je možné předplatit na 1 rok a získat výhodnější cenu.

Ceník dalších úkonů prováděný u zákazníka

Přenesení přípojky - stěhování …………………..………………………….………….……..……...............................................................……... ZDARMA

Upgrade do vyšší technologie ……….………………………………………………………….............……............................................................ ZDARMA

Pozastavení na žádost zákazníka ..……………………..………………….……………….…...............................................................……....….. ZDARMA

Výjezd servisního technika (opakovaně zaviněno zákazníkem)……..…….…................................................... 100+,- (záleží na vzdálenosti)

WIFI router (základní router)……..…...............................................................................................................................….…............ 500,-

WIFI router (otestovaný na více zařízení a přes překážky)……........................................................................................…............... 1100,-

WIFI router (profi router)……..…..............................................................................................................................….....…............. 2000,-

WIFI router (výkonější a větší výkon)……..…..............................................................................................................…................... 2400,-

WIFI reapeter (opakovač signálu)……..….........................................................................................................................….…............ 500,-

WIFI router (otestovaný na více zařízení a přes překážky)..............................................................................................….…............ 800,-

Měsíční 
paušál  

(vč. DPH) 

Minimální

rychlost  
(Mb/s) 

240/240 800/800 

dostupná

Roční
paušál  

(vč. DPH) 

Měsíční 
paušál  

(vč. DPH) 

Minimální 
dostupná 
rychlost 
(Mb/s) 

9/9

24/24 

90/90 

Maximální /
inzerovaná

rychlost 

Maximální /
inzerovaná

rychlost 

https://www.i4wifi.cz/cs/211464-router-mercusys-mw325r
https://www.i4wifi.cz/cs/225566-router-mercusys-ac12g
https://www.i4wifi.cz/cs/210722-access-point-mikrotik-cap-2nd
https://www.i4wifi.cz/cs/210650-access-point-ubnt-unifi-ac-lite
https://www.i4wifi.cz/cs/210651-access-point-ubnt-unifi-ac-long-range
https://www.i4wifi.cz/cs/211468-access-point-mercusys-mw300re
https://internetchrast.cz/
https://internetchrast.cz/ke-stazeni.html
http://www.internetchrast.cz/ke-stazeni.html%E2%96%AAz%C3%BA%C4%8Dtovac%C3%ADm
https://internetchrast.cz/ke-stazeni.html
https://internetchrast.cz/



