
              Petr Příhoda – Satimant.com, Ke korunce 662/1, 107 00 Praha - Dubeč 

mob: 606 219 195,  tel: 226 217 600,   web: www.satimant.com,   e-mail: internet@satimant.com 

 

Ceník tarifů pro bezdrátové připojení k internetu platný od 1.1.2023                                   

www.satimant.com 

Internet START, rychlost 50/50 Mb/s 
 

 
Internet STANDARD, rychlost 80/80 Mb/s 

Popis 
Cena služby Zřízení *1 

bez DPH s DPH bez DPH s DPH 

Standardní cena za měs. 445,- 539,- 

660,- 799,- Benefit za předplatné 3 měsíců (-3 %) 431,- 521,- 

Benefit za předplatné 6 měsíců (-5 %) 421,- 509,- 

Benefit za předplatné 12 měsíců (-7 %) 411,- 497,- 
zdarma 

Benefit za předplatné 24 měsíců (-10 %) 396,- 479,- 

 

Internet PREMIUM, rychlost 150/150 Mb/s 

Popis 
Cena služby Zřízení *1 

bez DPH s DPH bez DPH s DPH 

Standardní cena za měs. 743,- 899,- 

660,- 799,- Benefit za předplatné 3 měsíců (-3 %) 719,- 870,- 

Benefit za předplatné 6 měsíců (-5 %) 703,- 851,- 

Benefit za předplatné 12 měsíců (-7 %) 688,- 832,- 
zdarma 

Benefit za předplatné 24 měsíců (-10 %) 664,- 803,- 

 
Internet FIRMA STANDARD, rychlost 50/50 Mb/s, nižší agregace 

Popis 
Cena služby Zřízení *1 

bez DPH s DPH bez DPH s DPH 

Standardní cena za měs. 743,- 899,- 660,- 799,- 

 

Internet FIRMA PREMIUM, rychlost 80/80 Mb/s, nižší agregace 

Popis 
Cena služby Zřízení *1 

bez DPH s DPH bez DPH s DPH 

Standardní cena za měs. 949,- 1149,- 660,- 799,- 

Služba připojení je symetrická, tj. rychlost od uživatele a k uživateli je stejná. Rychlostí je myšlena nejvyšší dosahovaná rychlost 
u dané varianty služby. Krátkodobě může být Vaše reálná rychlost snížena v závislosti na kapacitních možnostech dynamické 
agregace v síti. Zpravidla je běžná rychlost zhruba na úrovni 60% a minimální na 30%. 

Výše nespecifikované rychlosti a garantované linky individuálně na dotaz. 
 
 
Internetová televize IPTV 

Popis 
Cena služby Zřízení *1 

bez DPH s DPH bez DPH s DPH 

Službu si můžete vyzkoušet na 14 dní 
zdarma! Stačí se zaregistrovat. 

zdarma zdarma 

Balíček Startovací, cena za měs. 164,- 199,- zdarma 

Balíček Rodinný, cena za měs. 330,- 399,- zdarma 

Balíček Maximální, cena za měs. 660,- 799,- zdarma 

Ostatní balíčky služeb na https://sledovanitv.cz/  

 
 
 
 
 
 

 
 

Popis 
Cena služby Zřízení *1 

bez DPH s DPH bez DPH s DPH 

Standardní cena za měs. 330,- 399,- 

660,- 799,- Benefit za předplatné 3 měsíců (-3 %) 321,- 388,- 

Benefit za předplatné 6 měsíců (-5 %) 314,- 380,- 

Benefit za předplatné 12 měsíců (-7 %) 307,- 372,- 
zdarma 

Benefit za předplatné 24 měsíců (-10 %) 297,- 359,- 

http://www.satimant.com/
mailto:internet@satimant.com
http://www.satimant.com/
https://sledovanitv.cz/services/
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Hlasové služby (VoIP - SIP) 

Popis 
Cena ve špičku 

Cena mimo 
špičku 

bez DPH s DPH bez DPH s DPH 

Přidělení geografického čísla zdarma 

Měsíční paušál 41,32 / 50,- 

Podrobný výpis hovorů zdarma 

Místní hovory 0,69 0,83 0,30 0,36 

Meziměstské hovory 0,69 0,83 0,30 0,36 

Hovory do mobilních sítích 1,64 1,99 1,64 1,99 

Volání v rámci sítě zdarma 

Kompletní ceník zde ke stažení 

 

 
Doplňkové a ostatní služby: 

Popis 
Cena 

bez DPH s DPH 

Ověření dostupnosti služby (v místě zákazníka) zdarma 

První aktivace služby zdarma 

Zkušební provoz (1 týden) zdarma 

Opětovná aktivace služby (např. z důvodu neuhrazení platby) 299,- 362,- 

Práce technika nad rámec poskytované služby (za započatou ½ hodinu)  299,- 362,- 

Veřejná IP adresa (měsíční poplatek) 50,- 60,- 

Změna na vyšší či nižší tarif zdarma 

Vystavení faktury v elektronické podobě a její zaslání na e-mail zdarma 

Vystavení faktury v papírové podobě a její zaslání 41,- 50,- 

  
HW zařízení a instalační materiál (orientační výběr)*2: 

Popis 
Cena 

 bez DPH s DPH 

Přijímací jednotka, rozhraní 1x LAN, do 300m 1499,- 1814,- 

Přijímací jednotka, rozhraní 1x LAN, do 2km 1799,- 2177,- 

Přijímací jednotka, rozhraní 1x LAN, pronájem, cena za měs. 50,- 60,- 

Anténní konzole 15 cm 199,- 241,- 

Wi-Fi router (norma wi-fi 5, 1 x WAN, 4 x LAN) (včetně instalace) 826,- 999,- 

Wi-Fi router (norma wi-fi 5, 1 x WAN, 4 x LAN), pronájem, cena za měs. 40,- 48,- 

Wi-Fi router (norma wi-fi 6, 1 x WAN, 4 x LAN) (včetně instalace) 1652,- 1999,- 

Switch (5 x LAN) (včetně instalace) 495,- 599,- 

Datový kabel - UTP cat. 6, cena za 1m 9,- 11,- 

Datová zásuvka - UTP cat. 6 164,- 199,- 

*1 obsahuje instalaci a konfiguraci u zákazníka a aktivaci služby. 
*2 všechna zařízení mají platné homologace pro provoz na území ČR. 

Součástí instalace a konfigurace je:  
  Instalace přijímací jednotky (antény) technikem na stožár, případně na malý anténní držák (20 x 15 x 8 cm), který se uchytí 
na vnější stěnu domu, rám okna, balkón, střechu, apod. Do místa s nerušeným výhledem na přístupový bod. Dále se propojí 
datovým (UTP) kabelem přijímací jednotky s lokální počítačovou sítí uživatele, popř. přímo s koncovým PC uživatele. A to 
obvykle kabelovým prostupem ve střeše, ve zdi, nebo otvorem v rámu okna do vnitřních prostor domu. Dle lokálních podmínek 
se tenhle postup může lišit. Vždy Vás technik na místě bude předem informovat o zvoleném postupu instalace. Následuje 
konfigurace zařízení a aktivace služby, přidělení IP adres, kontrola funkčnosti, vyplnění předávacího protokolu a předání služby. 
  Instalace a konfigurace přesahující úkony popsány výše, jsou zpoplatněny dle nabídky učiněné na místě instalace. Zpravidla se 
jedná o specifické požadavky zákazníka: např. na netypické umístění koncového zařízení, na vedení kabelu v lištách, trubkách 
apod. Dále, je-li vzdálenost pro propojení antény a zařízení větší jak 10m, popř. je nutno vystavět pro anténu vlastní stožár, 
popř. se dodá i zařízení pro výstavbu lokální sítě pomocí wi-fi routeru a jiných síťových prvků. 

Všeobecné podmínky poskytovaných služeb ke stažení zde 
Změna cen vyhrazena. 

http://www.satimant.com/
mailto:internet@satimant.com
http://www.satimant.com/doc/cenik_hovorne(sip)_satimant.pdf
http://www.satimant.com/doc/vseobecne_podminky.pdf

