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*  Druh tarifu, který můžete využít, musí podporovat dané vysílací místo, nové TOP tarify jsou určeny do míst s dobrým signálem, 
v ostatních lokalitách jsou nabízeny tarify MULTI TASDL. Tarify lze fakturovat i na IČO u tarifů FIBER pouze od tarifu FIBER 128 výše. 

 

 

Aktivace připojení 
popis cena poznámka k instalaci 

Instalace bezdrátového připojení 2 200 Kč cena pro Nanostation 5G, v případě jiného 
zařízení se může lišit 

Instalace Fiber připojení 1 000 Kč Cena pro 1xEth zařízení ONT, jinak se cena 
může lišit 

Cena instalace bude stanovena po změření signálu technikem nebo po určení adresy bytového domu. Cena za aktivaci 
připojení je podle zařízení, které zákazník dostane.  
 

Bezdrátové připojení 

název tarifu 

zaokr. měsíční cena při frekvenci plateb rychlost 
download 

upload 
garantovaná 

1 měsíc 
zpětně 

3 měsíce 
dopředu 

12 měsíců 
dopředu 

TOP 32M 290 Kč 266 Kč 250 Kč 
16 Mbit/s 
16 Mbit/s 
2,5 Mbit/s 

TOP 64M 390 Kč 366 Kč 333 Kč 
32 Mbit/s 
32 Mbit/s 
3,5 Mbit/s 

Tarify nemají omezení (FUP) a využívají dynamickou agregaci a v době menšího vytížení má zákazník 
internet do maximální rychlosti! Platbu lze platit měsíčně trvalým příkazem, příkazem z účtu nebo v 
hotovosti. Uvedené ceny jsou s DPH. 

Připojení v bytových domech 

název tarifu 

zaokr. měsíční cena při frekvenci plateb rychlost 
download 

upload 
garantovaná 

1 měsíc 
zpětně 

3 měsíce 
dopředu 

12 měsíců 
dopředu 

BASIC TOP 290 Kč 266 Kč 250 Kč 
50 Mbit/s 
50 Mbit/s 
4 Mbit/s 

STANDARD TOP 390 Kč 366 Kč 333 Kč 
100 Mbit/s 
100 Mbit/s 

8 Mbit/s 

Tarify nemají omezení (FUP) a využívají dynamickou agregaci a v době menšího vytížení má zákazník a 
internet do maximální rychlosti! Platbu lze platit měsíčně trvalým příkazem, příkazem z účtu nebo v 
hotovosti. Uvedené ceny jsou s DPH. 

Připojení na optiku (Fiber) 

název tarifu 

zaokr. měsíční cena při frekvenci plateb rychlost 
download 

upload 
garantovaná 

1 měsíc 
zpětně 

3 měsíce 
dopředu 

12 měsíců 
dopředu 

FIBER 64  300 Kč 280 Kč 266 Kč 
32 Mbit/s 
32 Mbit/s 
8 Mbit/s 

FIBER 128 400 Kč 372 Kč 350 Kč 
64 Mbit/s 
64 Mbit/s 
30 Mbit/s 

FIBER 400 500 Kč 466 Kč 400 Kč 
200 Mbit/s 
200 Mbit/s 
30 Mbit/s 

Tarify nemají omezení (FUP) a využívají dynamickou agregaci a v době menšího vytížení má zákazník a 
internet do maximální rychlosti! Platbu lze platit měsíčně trvalým příkazem, příkazem z účtu nebo v 
hotovosti. Uvedené ceny jsou s DPH. 
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*  Druh tarifu, který můžete využít, musí podporovat dané vysílací místo, nové TOP tarify jsou určeny do míst s dobrým signálem, 
v ostatních lokalitách jsou nabízeny tarify MULTI TASDL. Tarify lze fakturovat i na IČO u tarifů FIBER pouze od tarifu FIBER 128 výše. 

 

Výhody našeho připojení 
 Zákazník neplatí žádné poplatky za změnu tarifů a sankce za ukončení smlouvy 
 V případě problémů zákazník jedná přímo s technikem (žádný telefonní automat) 
 Výjezd technika se při oprávněné závadě neplatí ! 
 Nové TOP tarify nejsou omezeny FUP tak lze dosáhnout větší rychlost 
 Při přechodu od konkurence zřízení zdarma 

 
  Dříve nabízené tarify pro připojení:   

POZOR – toto jsou dobíhající starší tarify, doporučujeme přechod na nové TOP tarify 
pokud to v daném místě je technicky možné 

Sdílená linka MULTI TASDL (dříve nabízené) 

název tarifu 

zaokr. měsíční cena při frekvenci plateb rychlost 
download 
+ upload 

1 měsíc 
zpětně 

3 měsíce 
dopředu 

12 měsíců 
dopředu*** 

MULTI TASDL Basic 380 Kč 290 Kč 250 Kč  16 Mbit/s 

MULTI TASDL Standard 500 Kč 380 Kč 333 Kč 20 Mbit/s 

MULTI TASDL Advanced 738 Kč 559 Kč 490 Kč 20 Mbit/s 

MULTI TASDL CHALUPA 1936 Kč ročně 5 Mbit/s 

Tarify využívají dynamickou agregaci! Platbu za sdílenou linku ASDL lze platit měsíčně trvalým příkazem, 
příkazem z účtu nebo v hotovosti. Linku TASDL, pokud je to technicky možné, lze objednat s povolením 
P2P sítí. Uvedené ceny jsou s DPH (v závorce jsou bez DPH). 
Tarif MULTI TASDL chalupa Tento tarif zahrnuje linku 5Mbit/sec s měsíčním FUP 5GB (po překročení 
1536kBit/sec).  

 

Termíny plateb internetu 
frekvence plateb datum splatnosti faktury za služby internet 

1 měsíc zpětně vždy k 10. v každém měsíci 

3 měsíce dopředu vždy 10.1., 10.4., 10.7., 10.10. 

12 měsíců dopředu   1x ročně dle faktury 
 

Další poplatky 
popis cena poznámka k ceně 

Výměna zařízení 2,4 GHz 605,-  

Wifi AP Netis 2419 + nastavení 800,- 
Při dodatku smlouvy na dalších 12 měsíců 
může být cena zvýhodněná. 

Wifi AP TP Link + nastavení 800,- 
Instalace technilogie Fiber 1900,- 
Změna technologie na Fiber 500,- Při přepojení 4xEth ONT s wifi 1000,- 

Změna účastníka smlouvy 300,-  

 
Ceny jsou uvedeny s DPH 21 % (ceny v závorce jsou uvedeny bez DPH 21%). 

Poskytovatel: 
Tomáš Holenda - THSOFT 
Čs. armády 774 
ŽAMBERK 
564 01 

IČO: 13221329 
DIČ: CZ6610140240 

THSOFT s.r.o. 
Čs. armády 774 
ŽAMBERK 
564 01 

IČO: 06420702 
DIČ: CZ06420702 

 


