
Poskytovatel:
Aspectis spol. s r.o.
Kovářská 105, 664 51 Jiříkovice
IČ: 26936801   DIČ:CZ26936801

Bezdrátové připojení
Ceník služeb internet a doplňkových služeb platný od 1.4.2021
Pro zjištění aktuálního pokrytí a podmínky připojení nás prosím kontaktujte.

download upload download upload download upload download upload

5W_30 bezdrátová 5GHz 9 0,9 18 1,8 30 3 30 3 290 Kč

5W_40 bezdrátová 5GHz 12 0,9 24 1,8 40 3 40 3 390 Kč

5W_50 bezdrátová 5GHz 15 1,2 30 2,4 50 4 50 4 490 Kč

Ceník optického připojení
Ceník služeb internet a doplňkových služeb platný od 1.4.2021
Připojení k internetu pomocí optického nebo metalického kabelu má nejlepší vlastnosti z hlediska kvality nabízených služeb. 

download upload download upload download upload download upload

Optical 40 optický kabel 12 6 24 12 40 20 40 20 350 Kč

Optical 60 optický kabel 18 6 36 12 60 20 60 20 380 Kč

Optical 80 optický kabel 24 6 48 12 80 20 80 20 400 Kč

Optical 100 optický kabel 30 6 60 12 100 20 100 20 450 Kč

download upload download upload download upload download upload

Optical +40 optický kabel 12 12 24 24 40 40 40 40 350 Kč

Optical +60 optický kabel 18 18 36 36 60 60 60 60 400 Kč

Optical +80 optický kabel 24 24 48 48 80 80 80 80 450 Kč

Optical +100 optický kabel 30 30 60 60 100 100 100 100 550 Kč

Ceník xDSL připojení
Ceník služeb internet a doplňkových služeb platný od 1.4.2021
Připojení k internetu pomocí kabelů pevné telefonní linky.Samotná telefonní linka nemusí být pro fungování internetu aktivní.

download upload download upload download upload download upload

VDSL mini kabel 6 0,6 12 1,2 20 2 20 2 400 Kč

VDSL aktiv kabel 15 1,5 30 3 50 5 50 5 480 Kč

VDSL extra kabel 30 3 60 6 100 10 100 10 590 Kč

Služby xDSL jsou závislé na ověření dostupnosti služby v dané lokalitě.

Služby prochází technickým šetřením, na jehož základě je ověřena realizovatelnost služby.

Dosahované rychlosti závisí na typu technologie, která je pro připojení využívána.

 Výklad pojmů:
Minimální rychlostí se rozumí nejnižší rychlost stahování (download) nebo vkládání(upload) dat, kterou se příslušný poskytovatel služby přístupu 

k internetu smluvně zavázal Zákazníkovi poskytnout.

Maximální rychlost je nejvyšší dosažitelnou rychlostí na dané přípojce.

Běžně dostupná rychlost je rychlost odpovídající stahování (download) a vkládání (upload) dat, jejíž hodnotu může Zákazník  předpokládat a reálně 

dosahovat v době,kdy danou službu používá. Hodnota běžně dostupné rychlosti odpovídá alespoň 60%hodnoty rychlosti inzerované a je dostupná 

v 95% času během jednoho kalendářního dne

Inzerovaná rychlost je ta, která je uvedena v ceníku, na webu a v propagačních materiálech.

Velká trvající odchylka  od běžně dostupné rychlosti stahování (download) nebo vkládání (upload) dat se považuje taková odchylka, 

která vytváří souvislý pokles výkonu služby přístupu k internetu, tj. pokles skutečně dosahované rychlosti odpovídající měřením stanovené 

TCP propustnosti pod definovanou hodnotu běžně dostupné rychlosti v intervalu delším než 70 minut.

Velká opakující se odchylka od běžně dostupné rychlosti stahování (download) nebo vkládání (upload) dat se považuje 

taková odchylka, při které dojde alespoň ke třem poklesům skutečně dosahované rychlosti odpovídající měřením stanovené 

TCP propustnosti pod definovanou hodnotu běžně dostupné rychlosti v intervalu delším nebo rovno 3,5 minutám v časovém 

úseku 90 minut.

Popis vlivu odchylek na výkon práv spotřebitele: Vlivy velké trvající odchylky nebo velké opakující se odchylky se mohou projevit zhoršením kvality 

streamovaného videa, delší dobou odezvy nebo delší dobou stahování. Tyto pro uživatele nepříjemné projevy však mohou být způsobené různými 

příčinami, například zatížením serverů v síti Internet, omezeními na straně poskytovatele obsahu, anebo problémy v domácí síti uživatele.

V případě velké trvalé nebo velké pravidelně se opakující odchylky skutečného výkonu služby přístupu k internetu, pokud jde o rychlost nebo jiné 

sjednané parametry kvality služby, nebo v případě výpadku služby, je zákazník oprávněn uplatnit reklamaci. Tu je třeba uplatnit bez zbytečného odkladu, 

nejpozději však do 2 měsíců, a to písemně na adresu sídla společnosti Aspectis spol. s r.o. Kovářská 105, 664 51 Jiříkovice, telefonicky na čísle 

777 714 704, nebo elektronicky na adrese internet@aspectis.cz. Nahlášení uvedených závad je považováno za uplatnění reklamace kvality služeb. 

Pokud službu bylo možno využít jen částečně nebo ji nebylo možno využít vůbec pro závadu technického nebo provozního charakteru na straně 

Aspectis spol. s r.o., sníží Aspectis spol. s r.o. přiměřeně cenu služby, nebo po dohodě s účastníkem zajistí poskytnutí služby náhradním způsobem, 

je-li to technicky možné.

V případě velké trvalé nebo pravidelně se velké opakující odchylky od běžně dostupné rychlosti Služby má zákazník možnost uplatnit reklamaci podle 

Všeobecných obchodních a provozních podmínek společnosti. 

V případě nevyřízení reklamace má spotřebitel právo obrátit se na www.ctu.cz.
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