Ceník služeb VIAHOME společnosti t-Mobile
KOMBINACE Internetu viaGIA a Televize viaTV
Internet
Televize

Mini 10/10
Mini
Základ
Standard
Premium

299,399,499,699,-

Light 50/50

390,640,740,1040,-

499,599,699,899,-

Comfort 100/100

632,882,982,1282,-

849,899,999,1 199,-

995,1245,1345,1645,-

Ultra 300/300
1 149,1 199,1 299,1 499,-

1358,1608,1708,2008,-

Rychlost tarifů internetu je maximální download (z Internetu) / upload (do Internetu). V ceně balíčku není zahrnut pronájem set-top boxu pro příjem
viaTV. Balíček se vždy uzavírá na dobu určitou 12 nebo 24 měsíců. Tarif viaTV Mini je akční nabídka, která platí do 31.12.2017. V tabulce jsou
uvedeny vánoční zvýhodněné ceny balíčků. Tyto zvýhodněné ceny platí pro aktivace v období 1.11. – 31.12.2017 a to po celou dobu závazku.

Internet viaGIA
Tarif

viaGIA Mini

viaGIA Light

viaGIA Comfort

viaGIA Ultra

Rychlost (max. download/upload)
Měsíčně – bez závazku
Měsíčně – se závazkem 24 měsíců

10 /10 Mbps
241,219,-

50 / 50 Mbps
483,439,-

100 / 100 Mbps
846,769,-

300 / 300 Mbps
1209,1089,-

Tarifu viaGIA Ultra 300/300 Mbps lze zřizovat pouze ve vybraných lokalitách, více informací na 236 099 333 nebo info@viahome.cz.

Sleva při závazku na 24 měsíců
pro nové zákazníky služby viaGIA!

Routery s Wi-Fi

Smlouva na 24 měsíců Smlouva na dobu neurčitou

D-Link DIR-600
Mikrotik RB951G-2HnD

1,999,-

725,2 499,-

Zvýhodněná cena při smlouvě na 24 měsíců na routery neplatí pro tarif viaGIA Mini.

televize viaTV
Tarif

viaTV Mini

viaTV Základ

viaTV Standard

viaTV Premium

54
149,-

93
399,-

131
499,-

161
799,-

Počet TV kanálů
Měsíčně

Doplňkové tematické balíčky
Rodina
Sport
HBO Základ
HBO Komplet
Zahraničí
Pro dospělé

129,149,249,299,99,129,-

129,149,249,299,99,129,-

129,149,249,299,99,129,-

Tyto balíčky jsou již v
ceně tarifu viaTV
Premium
99,129,-

Zákazník ve Smlouvě volí jeden z uvedených tarifů. Po zřízení služby, si může doobjednat doplňkové tematické balíčky přes set-top box. Balíčků lze
doobjednat libovolný počet. Minimální doba užívání balíčku je 30 dní. Kompletní seznam TV kanálů je uveden na www.viahome.cz. Tarif viaTV Mini
je akční nabídka, která platí do 31.12.2017.

Videotéka viaTV

viaTV Mini

viaTV Základ

viaTV Standard

viaTV Premium

Měsíčně

99,-

99,-

99,-

99,-

V období 1.11. – 31.12.2017 obdrží každý uživatel službu Videotéka na 2 měsíce zdarma.

Set-top box viaTV smlouva na 24 měsíců smlouva na 12 měsíců
Měsíčně

1,-

smlouva na dobu neurčitou
druhý / další Set-top box

Prodej set-top boxu

100,-

2999,-

59,-

V rámci jedné služby viaTV lze doobjednat druhý set-top box, který se vždy pronajímá.
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telefon viaPhone
Tarif
Měsíčně
Výpis hovorů emailem

viaPhone Standard

viaPhone Combi

viaPhone Combi Plus

241,zdarma

144,zdarma

180,zdarma

viaPhone výtahová hláska
362,zdarma

Ceny vnitrostátních volání
Místní a dálkové v síti
zdarma
zdarma
zdarma
viaHome (špička i mimo špičku)
1,27
1,08
1,15
Místní a Špička
nepodporuje vnitrostátní
dálkové Mimo špičku
volání
0,70
0,50
0,57
Národní mobilní sítě (špička i
3,01
2,29
2,41
mimo špičku)
Ceny výše jsou v Kč/min. U místních hovorů se účtuje prvních 120 s a dále po 60 s. U dálkových hovorů a hovorů do mobilních sítí se účtuje prvních
60 s a dále po 30 s. Tarify Combi platí pouze při současném využívání se službu viaGIA nebo viaTV.

Mezinárodní volání do pevných sítí
1,92
Francie, Kanada, Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko, Španělsko, USA, Velká Británie…
2,77
Finsko, Irsko, Izrael, Japonsko, Slovinsko…
7,13
Bulharsko, Čína, Rusko, Taiwan, Hong Kong…
Platí pro volání ve špičce i mimo špičku. Účtuje se prvních 60s a dále po 1s. Podrobný seznam cen všech destinací volání viaPhone naleznete na
www.viahome.cz. Špička: pracovní dny 7:00 – 19:00, Mimo špičku: pracovní dny 19:00 – 7:00, státní svátky, dny pracovního volna a dny pracovního
klidu.

jednorázové poplatky a doplňkové služby
Jednorázové poplatky
Zřízení služby - viaPhone
Zřízení telefonní přípojky pro připojení hlásky výtahů (viaPhone výtahová hláska)
Zřízení služby při podpisu smlouvy na 24 měsíců (viaPhone)
Zaslání tištěného vyúčtování poštou (volitelné)
Zaslání tištěného vyúčtování poštou pro viaPhone Standard (volitelné)
Opětovné zaslání tištěného vyúčtování na žádost zákazníka
Výjezd servisního technika (cesta + 1 hodina práce)
Práce servisního technika (nad rámec výjezdu, tj. 1 hod. práce)
Reaktivace služby (při pozastavení, neplacení atd.)

967,4235,0,59,- / zaslání
0,- / zaslání
59,-/ zaslání
1 198,-/ výjezd
593,-/ 1 hod.
121,-

Doplňkové služby
Rozšíření nahrávání +60h
Pevná veřejná IP (viaGIA)
Služba viaLAN (viaGia)
Služba Videotéka (viaTV)
Náhradní dálkový ovladač k set-top boxu (prodej nebo cena při nevrácení)
Náhradní el. zdroj k set-top boxu (prodej nebo cena při nevrácení)
Náhradní scart / HDMI / AV kabel k set-top boxu (prodej nebo cena při nevrácení)
IP telefon Siemens C590
IP telefon Cisco SPA 303
Telefonní adaptér Cisco SPA 112
Doručení zařízení na adresu služby kurýrem (po Praze)
Další přípojka viaGia Light v rámci jednoho bytu
Další přípojka viaGia Comfort v rámci jednoho bytu
Další přípojka viaGia Ultra v rámci jednoho bytu
Rekonfigurace routeru (D-link DIR600, Mikrotik RB951G-2HnD)

Platnost ceníků je od 1. 11. 2017.
Veškeré uvedené ceny jsou zaokrouhlené, v Kč a včetně DPH.
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69,- / měsíc
182,-/ měsíc
1,- / měsíc
99,- / měsíc
484,424,121,2408,2166,1561,241,96,120,241,100,-

