
Měsíční ceny internetového připojení:

Typ fakturace
roční

dopředná
pololetní
dopředná

kvartální
dopředná

měsíční
zpětná

Linka Orthodox Basic 245,- Kč 265,- Kč 280,- Kč 295,- Kč

Linka Orthodox Plus 490,- Kč 530,- Kč 560,- Kč 590,- Kč

Ceny doplňkových služeb:

zdarma

2.299,- Kč

1.790,- Kč

100,- Kč / měsíc

zdarma

600,- Kč

Ceny servisních prací:

400,- Kč / hod.
+ výjezdní paušál

150,- Kč

Všechy ceny zahrnují DPH v zákonné výši.

Kontakt: Orthodox networks, s.r.o.

Slavníkova 2357 / 9 IČ: 262 48 387

169 00 Praha 6 – Břevnov DIČ: CZ26248387

Kontaktní Ing. Stanislav Urbanec

osoby: tel. 606 700 311 (v pracovní dny od 7.00 do 16.00 hod.)

e-mail: urbanec@orthodox.cz

Radim Suchánek

tel. 606 202 827 (v pracovní dny od 7.00 do 16.00 hod.)

e-mail: suchanek@orthodox.cz

Více informací najdete na našich webových stránkách: www.orthodox.cz

Servisní zákroky, diagnostika závad a poradenství mimo smluvní servis –
odstranění závad mimo zařízení sítě Orthodox nebo způsobených neodborným počínáním 
uživatele – např. mechanické poškození vedení, či jeho zakončení, připojení nefukční 
vlivem zavirovaného PC, špatného nastavení systému a pod.
(Účtuje se každá započatá hodina.)

Datové propojení s jiným uživatelem – propojení míst v rámci sítě Orthodox
(možné pouze jako doplněk internetového připojení)

Opětovné zprovoznění přípojky – reaktivace linky po odpojení pro neplacení

CENÍK INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ
A DOPLŇKOVÝCH SLUŽEB platný od 1. 7. 2016

Pronájem veřejné IP adresy

Výměna – montáž a konfigurace routeru pro bezdrátové připojení rodinného domu 
při přechodu ze stařší technologie (upgrade)

Připojení linkami Orthodox je bez časového omezení a bez omezení množství přenesených dat.
Aktuální přenosové parametry linek jsou zveřejněny na adrese www.orthodox.cz/tarify.

Zřízení kabelové přípojky – připojení bytu v rámci kabelové sítě (prostup do bytu, 
zhotovení přípojky, jednorázová konfigurace PC, aktivace služby, přezkoušení)

Zřízení bezdrátové přípojky – individuální připojky v rodinných domech
(dodávka a montáž bezdrátového routeru, konfigurace, jednorázová konfigurace PC, 
aktivace služby, přezkoušení)


