
BitComp
Levická 579

952 01 Vráble
                počítače – internet – doplnky

IČO: 34518444
DIČ: SK1020409643 www.bitcomp.sk 
BitComp, Levická 579, 952 01 Vráble bitcomp@bitcomp.sk 

☎ 037 / 783 20 20 
______________________________________________________________________________________________________________

                                      _________________________________________________________

Cenník služby pripojenia do siete internet
platný od 01.06.2011

Názov
služby

Maximálna dosahovaná
rýchlosť

Download
(sťahovanie dát)

Upload
(odosielanie dát)

Zriaďovací
poplatok

(jednorázový poplatok 
za zriadenie služby)

Mesačný
poplatok

(pravidelný mesačný 
poplatok za využívanie 

služby)

Poznámka

5Ginternet 2560kbit/s 256kbit/s 0 € 13,24 € Viazanosť 18 mesiacov 
Zapožičané zariadenie.

5Ginternet 2560kbit/s 256kbit/s
50 € 13,24 € Bez viazanosti.

Zapožičané zariadenie.  

50 € 12 €
Bez viazanosti.

Zapožičané zariadenie.
Zľava, platba 1 rok vopred.

5Ginternet 2560kbit/s 256kbit/s
130 € 13,24 € Bez viazanosti, zariadenie 

je majetkom zákazníka.

130 € 12 €
Bez viazanosti, zariadenie 
je majetkom zákazníka. 

Zľava, platba 1 rok vopred.

LightNet* 128kbit/s 64kbit/s 130 € 7 € 5G - zariadenie je 
majetkom zákazníka.

5Ginternet
(pre zákazníkov používajúcich vlastné zariadenie) 

20 € 
(+ práca technika)

13,24 €
Práca technika sa účtuje 

iba ak si zariadenie 
neinštaluje zákazník sám.

LightNet*
(pre zákazníkov používajúcich vlastné zariadenie,

služba sa dá zriadiť aj v pásme 2,4 Ghz) 

20 € 
(+ práca technika)

7 €
Práca technika sa účtuje 

iba ak si zariadenie 
neinštaluje zákazník sám.

Statická verejná IP adresa 10 € 3 € -

Prechod na 5Ginternet 
(pre už existujúcich zákazníkov používajúcich niektorý zo starších 

programov v pásme 2,4 Ghz dlhšie ako 2 roky)

50 € -- Bez viazanosti.
Zapožičané zariadenie.

0 € -- Viazanosť 18 mesiacov, 
zapožičané zariadenie.

* Služba LightNet je určená pre nenáročných zákazníkov na občasné surfovanie bez obmedzenia prenesených dát.
Zľavu za platbu 1 rok vopred nie je možné využiť pri pripojení s viazanosťou. Pripojenie  viacerých počítačov je 

povolené len v rámci  jednej  domácnosti.  V cene služby zákazník  získa jednu neverejnú IP  adresu a konektivitu do 
Internetu  s  priepustnosťou  podľa  objednanej  služby.  Všetky  služby  sú  s  dynamickou  agregáciou.  Programy  sú 
neobmedzené dátovo a časovo (flat).

K pripojeniu k sieti je potrebná priama viditeľnosť na niektorý prípojný bod. Meranie signálu a technické riešenie  
pripojenia Vám poskytne náš technik. V prípade použitia vlastného zariadenia si poskytovateľ služby vyhradzuje právo 
posúdiť kompatibilitu zariadenia a povoliť respektíve nepovoliť pripojenie do bezdrôtovej siete (negarantuje však kvalitu  
spoja od účastníka k prípojnému bodu).

     Aktuálnu dostupnosť pripojenia vo vašej obci si môžte skontrolovať na http://www.bitcomp.sk/
Iné poplatky: Zaslanie upomienky za nezaplatenú faktúru 2,00 €.
                    Prechod na nižší paušál (LightNet) 5,00 € (prechod je možný len ak sa nečerpá žiadna akcia ani zľava).
Pozastavenie internetu na žiadosť zákazníka 15,00 €  (pozastavenie je možné len ak sa nečerpá žiadna akcia ani zľava).
V prípade odpojenia zákazníka za porušenie zmluvných podmienok (napr. neplatenie faktúr) účtujeme zmluvnú pokutu
vo výške 10,00 €.

Ceny sú vrátane DPH pokiaľ nie je uvedené inak.


