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Objednávka služby xDSL/xOPTI

Jméno a příjmení  /  název společnosti

Adresa (ulice č.p. / č.o., PSČ, město)

Adresa připojení (pokud je jiná)

Telefonní kontakt Email

Při převodu linky si od původního operátora vyžádejte číslo KPU nebo CaseID a uveďte zde:

KPU nebo CaseID

Předmětem objednávky je připojení uživatele k internetu dle zvoleného tarifu (prosím označte) a v rámci v místě dostupné
technologie. Tarify jsou rozděleny do kategorií podle technologie xDSL – pevná telefonní linka, xOPTI - optická linka. Maximální
dostupnou rychlost na Vaší adrese si ověříte na  www.zrychlujemecesko.cz . Modem-terminátor je dodán při instalaci formou
zápůjčky zdarma.  Ke službě je dále potřeba koncové zařízení -  wi-fi  router. V případě, že nemáte vlastní,  můžete si jej
objednat se službou. Aktuální nabídka služeb se řídí platným ceníkem na www.pe3ny.net . Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Označte Tarif Cena/měsíc Akční cena
instalace Maximální rychlost Agregace

xDSL 490 490,- Kč 600,- Kč 50/5 Mbps 1:50

xDSL 590 590,- Kč 600,- Kč 100/20 Mbps 1:50

xDSL 690 690,- Kč 600,- Kč 250/25 Mbps 1:50

xOPTI 590 590,- Kč 600,- Kč 100/20 Mbps 1:10

xOPTI 690 690,- Kč 600,- Kč 250/250 Mbps 1:10

xOPTI 750 750,- Kč 600,- Kč 500/500 Mbps 1:10

xOPTI 790 790,- Kč 600,- Kč 1 Gbps/500 Mbps 1:10

Nabídka wi-fi routerů a způsob jejich doručení (prosím označte)

 TP-Link Archer G1 990,- Kč   TP-Link Deco E4 (2 ks) 2000,- Kč  TP-Link Deco M4 (2 ks) 3000,- Kč

 zaslání wi-fi routeru 200,- Kč  vyzvednutí wi-fi routeru zdarma

Specifikace wi-fi routerů: TP-Link Archer G1 je dvoupásmový (2,4 a 5 Ghz) s funkcí beamforming pro silný signál a potlačení rušení. TP-Link Deco
E4 a M4 jsou sestavy 2 a více přístupových bodů pro pokrytí bytů a domů s větší rozlohou. Po dohodě je možné objednat další typy zařízení -
aktuální  nabídku hardware naleznete na:  www.pe3ny.net/servis-hw . Koncová zařízení nastavujeme se vzdáleným přístupem pro jednodušší
technickou podporu bez nutnosti výjezdu technika. Přednastavený wi-fi router Vám zašleme kurýrní službou či připravíme k osobnímu odběru.
Pokud máte vlastní wi-fi router, musí Váš hardware podporovat připojení s PPPoE a VLANID. 

DALŠÍ PODMÍNKY PŘIPOJENÍ
a) Faktura za služby je vystavena vždy 15. den v kalendářním měsíci se splatností 14 dní a uživateli zasílána v elektronické podobě na výše 
uvedenou emailovou adresu.
b) Prvotní nastavení wi-fi modemu/routeru dodaných se službou je zdarma. Předávacím místem služby je port modemu-terminátoru (vstup wi-fi 
routeru).
c) Smlouva je na dobu neurčitou. Výpověď je nutné podat písemně či elektronicky na zakaznik@pe3ny.net s jasnou identifikací uživatele, 
výpovědní lhůta je maximálně 30 dní.
d) Obě strany se zavazují, že neprozradí přihlašovací jména a hesla třetí straně. Zásady GDPR jsou dostupné zde: www.pe3ny.net/ostatni .
e) Poskytovatel může službu omezit nebo zrušit, pokud je uživatel v prodlení s platbou za službu více než jeden měsíc, nárok na zaplacení ceny 
za poskytované služby tím nezaniká ani není krácen.
f) V případě zmařené instalace z důvodu na straně klienta bude účtována její plná cena 1200,- Kč.

Seznámil/a jsem se s Všeobecnými obchodními podmínkami (VOP) Pe3ny Net, s.r.o. zde www.pe3ny.net/ostatni a objednávám službu/zařízení 
dle zvolených parametrů v předmětu objednávky.

Dne : Podpis:

222 741 222, info@pe3ny.net, Evropská 846/176a, Praha 6
www.pe3ny.net

https://www.pe3ny.net/ostatni
http://www.pe3ny.net/ostatni
http://www.pe3ny.net/servis-hw
https://www.pe3ny.net/
https://zrychlujemecesko.cz/
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