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CENNÍK   - TARIFA PRIPOJENIA K SIETI INTERENET 

Poskytovateľ poskytuje zákazníkom službu pripojenia k sieti INTERNET ako službu FairPLAY.NET 

FTTH4     

Užívateľsky 
program Popis služby 

Parameter 
služby (Mbit/s) 

Aktivačný 
poplatok5 

Mesačný 
poplatok 

vrátane DPH 

FairPLAY.NET 

Pripojenie do siete internet pri 
ktorom je optický kábel privedený do 
bytu (domu), zákazníka. 
(Dostupnosť služby na vyžiadanie) 

300  od 0,- € 14,88 € 

     

     FTTB1 / FTTH4     

    

Užívateľsky 
program Popis služby 

Parameter 
služby (Mbit/s) 

Aktivačný 
poplatok 

Mesačný 
poplatok 

vrátane DPH 

FairPLAY.NET 

Pripojenie do siete internet pri 
ktorom je optický kábel privedený do 
budovy (bytu), koncový zákazník je 
pripájaný štruktúrovanou kabelážou 
(LAN). 

100 od 0,- € 11,88 € 

FTTN2 (Belá nad Cirochou) 
   

FairPLAY.NET 

Pripojenie do siete internet pri 
ktorom optický kábel ukončený v uzle 
a zákzník je pripájaný koaxiálnym 
káblovým modemom. 

30/2 od 0,- € 11,88 € 

TDMA3 

    

FairPLAY.NET 

Pripojenie do siete pomocou 
bezdrôtovej technlógie TDMA s nízkou 
časovou odozvou a vysokou dátovou 
priepustnosťou. U zákazníka je 
umiestnená anténa a privedený LAN 
kábel. 

15/1 od 0,- € 11,88 € 

WIFI 5,0 GHz   
    

FairPLAY.NET 
Pripojenie do siete internet pomocou 
bezdrôtovej technlógie pracujúcej v 
pásme 5GHz.  

8/0,5 od 0,- € 11,88 € 
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WIFI 2,4 GHz 

FairPLAY.NET 
Pripojenie do siete internet pomocou 
bezdrôtovej technlógie pracujúcej v 
pásme 2,4 GHz. 

4/0,5 Od 0,- € 11,88 € 

 

Aktivačný poplatok 0,- eur je pri zmluvnej viazanosti  24 mesiacov,  pri zmluvnej viazanosti 12 mesiacov 

je aktivačný poplatok 33 ,-euro,  poplatok pri zmluve bez viazanosti je aktivačný 66,- eur. 

V prípade individuálnych riešení je aktivačný poplatok vypočítaný na základe spracovanej cenovej 

ponuky. 

Zľava SENIOR -------zľava po predložení rozhodnutia o priznaní starobného dôchodku vo výške 1,-euro 

z mesačného paušálu. 

Zľava ZŤP ------------zľava poskytnutá po predložení preukazu držiteľa ZŤP, zľava je priznaná držiteľovi 

preukazu s ktorým je uzatváraná zmluva o pripojení nie rodinnému príslušníkovi  vo výške 1,- euro 

s mesačného paušálu. 

Zľavy nie je možné kombinovať s inými zľavami v prípade bežiacej  akciovej kampane. 

O aktuálnej dostupnosti technológie pripojenia na požadovanej adrese inštalácie je potrebné sa 

informovať v kancelárií spoločnosti BELNET SNINA, s.r.o. . 

Bonus, ktorý dodá Vášmu pripojeniu na internet ten správny šmrnc. 
Umožní Vám využívať voľnú kapacitu našich liniek, pričom Vaša 
dosiahnuteľná rýchlosť počas dňa je až 100Mbit/s pre sťahovanie dát z 
internetu. 

TURBO 5G - každú noc v čase 00:00 Vám ho aktivujeme k Vášmu pripojeniu na internet. Platnosť 

služby je obmedzená množstvom prenesených dát. Prenesením väčšieho množstva dát ako 5GB, sa 

služba automaticky deaktivuje, t.j. Vaša rýchlosť sa upraví na hodnotu 5000/512Kbps do 23:00 daného dňa. 

Rýchlosť pri režime TURBO nie je garantovaná a závisí od aktuálnej voľnej kapacity siete!  

Parametre služby TURBO 5G podľa technológie pripojenia : 

- Káblová technológia FTTB 
o Snina,  
o Maximálna technologická dotupnosť 100Mbit/s 

- Pripojenie technológiou FTTN a TDMA (bezdrôtové pripojeni) 
o  obec Belá nad Cirochou, Stakčín, Zemplínske Hámre, Modrá nad Cirochou,  Dlhé nad 

Cirochou, Snina 
o  maximálna dostupná rýchlosť je 30Mbit/s (TDMA 15Mbit/s) 
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Cenník služby turboFIX:  

variant 
rýchlosť 
pripojenia TDMA FTTN FTTB 

Mesačne 
vrátane 
DPH 

turboFIX 25 25 / 2 Mbps 

 

  

3 € 

turboFIX 50 50 / 10 Mbps 
   

5 € 

turboFIX 
100+ 

100 / 100 
Mbps 

   

10 € 
 

Iné poplatky: 

Doplnky k pripojeniu, ak je potrebné 
 Jednorázovo 
vrátane DPH 

FTP/COAX kábel nad 5bm (cena za 1bm) 0,66 € 

Sieťová karta 10/100 Mbps 10 € 

PoE napájač 12V 10 € 

Anténna konzola 8,50 € 

Kvalitný router s priepustnosťou 300Mbit/s 
pre rožšírenie pripojenia na viacero počítačov 
v domácnosti. Prvotná konfigurácia zadarmo 
pri zakúpení routera u nás! 

 od 25 € 
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Manipulačné poplatky a cenník prác: 

Manipulačné poplaty a cenník prác 
Ceny vrátane DPH 

    

Poplatok za znovu pripojenie po odpojení z dôvodu neuhradenia záväzkov 10,00 € 

Poplatok za znovu pripojenie (hacking, MAC clonning, iné zneužitie pripojenia 33,00 € 

Prvotná konfigurácia routra v byte účastníka (router zakúpený u nás)  0,00 € 

Prvotná konfigurácia routra v byte účastníka (router zakúpený inde) 11,88 € 

Prvotná konfigurácia routra v prevádzke našej spoločnosti (router zakúpený inde) 5,00 € 

Opätovná konfigurácia routra/vynulovanie nastavenia ( v byte účastníka) 11,88 € 

Poplatok za zaslanie 1.upomienky  1,00 € 

Poplatok za zaslanie 2. upomienky 3,50 € 

Servisný výjazd/ problém na strane zákazníka /* 11,88 € 

Záloha dát na osobnom počítači na pobočke firmy (záloha na CD/DVD nosiče) 16,60 € 

Prekládka internetového pripojenia (rovnaká technológia pripojenia) 16,60 € 

Prekládka internetového pripojenia (rôzna technológia pripojenia bez zmluvnej 
viazanosti) 66,00 € 

Prekládka internetového pripojenia (rôzna technológia pripojenia + 12 mesačná zmluvná 
viazanosť) 33,00 € 

Zmena technológie pripojenia zákazníka (výmena zariadenia na požiadanie zákazníka 
bez zmluvnej viazanosti) 66,00 € 

Zmena technológie pripojenia zákazníka (výmena zariadenia na požiadanie zákazníka + 
24 mesačná  zmluvná viazanosť) 0,00 € 

Pripojenia zákazníka v byte (dome) s už existujúcou a funkčnou prípojkou 16,60 € 

* Nárok na bezplatný servis internetového pripojenia má zákazník využívajúci služby 
internetového pripojenia spoločnosti BELNET SNINA, s.r.o. v prípade ak u zákazníka 
dôjde k výpadku internetového spojenia z dôvodu technickej závady na zariadení, 
pričom táto závada nebola spôsobená neodborným zásahom zo strany zákazníka. 
 
 

 1  prístup na internet cez optický kábel,  optické káble sú ukončené v bytovom dome, zákazník je pripojený 

pomocou metalického kábla (FTP/UTP) , bytový dom 

2  prístup na internet cez optický kábel, optický kábel je ukončený v uzle, zákazník je pripojený k uzlu metalickým 

káblom (coax),  rodinné domy, bytové domy, (Belá nad Cirochou) 

3 prístup na internet cez bezdrôtové pripojenie technológiou MIMO, zákazník je pripojený anténou 

4  prístup do siete internet cez optický kábel, optický kábel je ukončený priamo v byte (dome) zákazníka 

5  platí pri pripojení zariadením HUAWEI  HG8310M/HG8010H .  
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Pri požiadavke zákazníka v prípade FTTH  pripojenie na pripojenie ukončené ROUTROM je účtovaná 

jednorazová platba 25,- € .  Dodávaný router je HUAWEI EG 8245H wifi+POTS+USB prípadne jeho náhrady 

v rovnakej konfigurácií. Súčasťou je VoIP brána čo umožňuje priame pripojenie Vašej pevnej linky. 

 

Cenník platný od 1.4.2019 

 


