
Standardní instalace zahrnuje:
– práce, které jsou zahrnuté v standardním instalačním poplatku
– další práce navíc jsou zpoplatněné

Dostupnost
– na upevnění antény, konzoly, anebo kabelu - postačí 3-dílný, celkově do 5m

Vrtání
– upevnění konzoly do nezateplené stěny
– 1x vrtání skrz fasádu širokou do 50cm

Upevňování
– upevnění konzoly na existující tyč, anebo na nezateplenou fasádu hmoždinami (šrouby a 

hmoždiny jsou v ceně)
Tahání kabelu

– uvnitř v objektu bez upevnění
– přes chráničku bez dalších kabelů, anebo s dostatečným místem v chráničce, bez 

překážek v chráničce (ostrý ohyb, ztěžující přechod elek. pera)
Krimpování

– Max. 4 koncovky UTP Cat5e (2 kabely)
Nastavení

– 1x anténa, 1x WiFi router, 1x STB, nebo TV
– nastavení služby
– změření rychlosti na 1 klientském zařízení

Nad rámec standardní instalace jsou zpoplatněny tyto úkony:
Dostupnost

– potřeba dopravy a použití většího žebříku, jako 3-dílný do 5m. Klient zaplatí celkové 
náklady na dopravu žebříku a o ceně bude informovaný při technické obhlídce

– při práci z většího žebříku, jako 3-dílného do 5m, anebo při potřebě přesouvat se po 
šikmé střeše domu k místu uchycení antény, anebo k ukončení venkovního vedení 
kabelu (sklon víc než 20 stupňů) dále jak 2m od vstupu na střechu (střešním oknem/ 
výlezem), anebo od okraje střechy se tyto práce účtují jako výškové podle ceníku 

Vrtání
– upevnění dalších venkovních nosných konstrukcí (započítané uchycení kabelu)
– průraz vnitřní stěny nad 50cm (hloubka průrazu nad 50cm se počítá, jako nový vrt 

podle ceníku)
– za každý vrt navíc se účtuje poplatek podle ceníku

Upevňování
– upevnění konzoly na zateplenou fasádu vyžaduje speciální materiál, který je zpoplatněný
– uchycení kabelu je zpoplatněno podle ceníku

Tahání kabelu
– upevnění kabelu uvnitř objektu je zpoplatněno podle ceníku
– tahání přes chráničku, kde není dostatek místa, jsou tam překážky se účtuje práce navíc 

podle ceníku
Nastavení a měření

– připojení, anebo nastavení víc jak 1x antény, 1x WiFi routera a 1x STB, anebo TV se 
účtuje podle ceníku
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