
CKM-SYSTEMS s.r.o. –  Oficiálny cenník bezdrôtového internetového pripojenia    platný od 
01.10.2018

Všeobecný cenník
Prístup k sieti internet:                                           
Názov programu Max. prenosová

rýchlosť (down/up)
mesačný 

paušál
3-mesačný 

paušál
6-mesačný 

paušál
12-mesačný 

paušál

CKM-NET mini 3/1  Mb/s 6,90 € 18,90 € 35,90 €  67,80 €

CKM-NET basic 5/2  Mb/s 8,90 € 24,90 € 47,90 €  90,90 €

CKM-NET
štandard

20/5  Mb/s 10,90 € 29,90 € 57,90 € 110,90 €

CKM-NET maxi 24/6  Mb/s 13,90 € 38,90 € 75,90 € 145,90 €

CKM-NET profi 30/7,5  Mb/s 17,90 € 50,90 € 99,90 €  195,90 €

CKM-NET biznis 34/8,5  Mb/s
40/10  Mb/s

20,90 €
23,90 €

59,90 €
69,90 €

117,90 €
135,90 €

 230,90 €
 265,90 €

CKM-NET dohodou dohodou dohodou dohodou dohodou

Cenník káblového pripojenia (bytovky KNM), bezdrôtového
internetového pripojenia (Radoľa)

Prístup k sieti internet:                                           
Názov programu Max. prenosová

rýchlosť do (down/
up)

mesačný 
paušál

3-mesačný 
paušál

6-mesačný 
paušál

12-mesačný 
paušál

CKM-NET mini 7/3,5  Mb/s 6,90 € 18,90 € 35,90 € 67,80 €

CKM-NET basic 15/7,5  Mb/s 8,90 € 24,90 € 47,90 € 90,90 €

CKM-NET
štandard

20/10  Mb/s 10,90 € 29,90 € 57,90 € 110,90 €

CKM-NET dohodou dohodou dohodou dohodou dohodou

Cenník stream
Prístup k sieti internet:                                           
Názov programu Max. prenosová

rýchlosť (down/up)
mesačný 

paušál
3-mesačný 

paušál
6-mesačný 

paušál
12-mesačný 

paušál

CKM-NET
stream basic

20/5  Mb/s 20,90 € 59,90 € 117,90 €  230,90 €

CKM-NET
stream štandard

22/5,5  Mb/s 23,90 € 69,90 € 135,90 € 265,90 €

CKM-NET
stream maxi

26/6,5  Mb/s 28,90 € 83,90 € 160,90 €



CKM-NET
stream profi

30/7,5  Mb/s 32,90 € 95,90 € 185,90 €

CKM-NET dohodou dohodou dohodou dohodou dohodou
Dodatočné informácie: 
Pripojenia sú časovo aj dátovo NEOBMEDZENÉ, bez FUP, dynamická agregácia. Rýchlosti uvádzané v cenníkoch a na zmluve sú 
maximálne hodnoty. Garantovaná minimálna rýchlosť paušálov je 20% z maximálnej hodnoty. Bežne dostupná rýchlosť je 100% z 
maximálnej rýchlosti. Denná rýchlosť pripojenia je v čase od 12:00 – 24:00 a nočná od 24:00 – 12:00. 

Zriadenie prípojky(jednorázový poplatok):
Viazanosť (počet mesiacov) Cena

Bez viazanosti (zariadenie ostáva firme) 19,90 € 

Bez viazanosti (zariadenie ostáva klientovi) 90 € 

S použitím zariadenia klienta 9,90 € 

Znovupripojenie (odpojenie z dôvodu nezaplatenia faktúry) 10 €

Doplnkové služby:
Služba Cena s DPH
Pripojenie viacerých počítačov v rámci domácnosti
Možnosť pripojenia až štyroch počítačov cez kábel pomocou switchu.

15 € / jednorázový poplatok

S použitím Wi-Fi routera pre bezdrôtové pokrytie bytovej jednotky+inštalácia 40 € / jednorázový poplatok

Servisný zásah v prípade, ak nie je porucha spôsobená zo strany
poskytovateľa .
-Servisné práce zahŕňajú inštaláciu software a hardware, odstraňovanie problémov v PC s tým, že komponenty a 
materiál si zákazník dodáva samostatne. Firma CKM-SYSTEMS s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za
pôvod inštalovaného softvéru a nezodpovedá za údaje zákazníka na inštalovanom PC.

15 € / hod

Inštalačné práce(za každú začatú hodinu) 20 € / hod
Výjazd technika 4-10 €
Výjazd technika do 24h 20 €
Mesačný poplatok za verejnú IP adresu 3,99 €
Mesačný poplatok za presmerovanie portov z verejnej IP 1 €/max.20 portov
Upomienka 
(V prípade nezaplatenia faktúry v splatnej lehote)

3 €/ jednorazový poplatok)

Krimpovanie 1 RJ-45 konektoru na kábel 2 € / jednorázový poplatok
1 meter sieťového UTP kábla 0,60 € / jednorázový poplatok
1 meter vonkajšieho sieťového FTP kábla 1,20 € / jednorázový poplatok

Ponúkame množstvo iných služieb, bližšie informácie na našej stránke: www.ckm-systems.sk         Ceny sú vrátane DPH
CKM-SYSTEMS s.r.o. , Limbová 3058/22, 010 07 Žilina , tel.č: 0948 555 798(č.1) ,0948 555 878(č.2)  
email: ckm-systems@ckm-systems.sk, ckm.systems@gmail.com, IČO: 46 358 650, DIČ: 2023333862

http://www.ckm-systems.sk/
mailto:ckm.systems@gmail.com
mailto:ckm-systems@ckm-systems.sk

