CENÍK TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB
Ceník je platný od 1. 12. 2020.

PŘIPOJENÍ K INTERNETU
Pro zjištění dostupnosti služeb na Vaší adrese nás kontaktujte s uvedením adresy místa připojení. V případě zájmu o přechod na jiný tarif nás
prosím kontaktujte.
Tarify nejsou omezeny ani objemem přenesených dat ani časem připojení.

TARIFY PŘIPOJENÍ K INTERNETU – OPTICKÉ VLÁKNO DO BYTU (OPTIKA)
Tarif

OPTIKA 100
OPTIKA 300
OPTIKA 500
OPTIKA 1000

Maximální rychlost
stahování
(download)
100 Mb/s
300 Mb/s
500 Mb/s
1000 Mb/s

Maximální
rychlost odesílání
(upload)
100 Mb/s
300 Mb/s
500 Mb/s
1000 Mb/s

Limit
přenesených dat,
FUP
neomezeno
neomezeno
neomezeno
neomezeno

Měsíční paušál
vč. DPH
399,- Kč
499,- Kč
799,- Kč
999,- Kč

INSTALACE ZDARMA technikem v domácnosti.
Smlouva je se zákazníkem uzavírána BEZ ČASOVÉHO ZÁVAZKU, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 30 dní.
U všech tarifů zapůjčení ZAPŮJČENÍ OPTICKÉ A PRÉMIOVÉHO DUÁLNÍHO WIFI ROUTERU ZDARMA.

TARIFY PŘIPOJENÍ K INTERNETU – METALICKÁ DATOVÁ SÍŤ (LAN)
Tarif

LAN 20
LAN 100
LAN 300
LAN 500
LAN 1000

Maximální rychlost
stahování
(download)
20 Mb/s
100 Mb/s
300 Mb/s
500 Mb/s
1000 Mb/s

Maximální
rychlost odesílání
(upload)
20 Mb/s
100 Mb/s
300 Mb/s
500 Mb/s
1000 Mb/s

Limit
přenesených dat,
FUP
neomezeno
neomezeno
neomezeno
neomezeno
neomezeno

Měsíční paušál
vč. DPH
399,- Kč
499,- Kč
599,- Kč
899,- Kč
999,- Kč

INSTALACE ZDARMA technikem v domácnosti.
Smlouva je se zákazníkem uzavírána BEZ ČASOVÉHO ZÁVAZKU, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 30 dní.
Při tarifu LAN 100 nebo vyšším ZAPŮJČENÍ PRÉMIOVÉHO DUÁLNÍHO ROUTERU ZDARMA.

TARIFY PŘIPOJENÍ K INTERNETU – ZÁSUVKA TELEVIZE (STA)
Tarif

STA 20
STA 100
STA 300
STA 500
STA 1000

Maximální rychlost
stahování
(download)
20 Mb/s
100 Mb/s
300 Mb/s
500 Mb/s
1000 Mb/s

Maximální
rychlost odesílání
(upload)
20 Mb/s
100 Mb/s
300 Mb/s
500 Mb/s
1000 Mb/s

Limit
přenesených dat,
FUP
neomezeno
neomezeno
neomezeno
neomezeno
neomezeno

Měsíční paušál
vč. DPH
399,- Kč
499,- Kč
599,- Kč
899,- Kč
999,- Kč

INSTALACE ZDARMA technikem v domácnosti.

Smlouva je se zákazníkem uzavírána standardně BEZ ČASOVÉHO ZÁVAZKU, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 30 dní.
U všech tarifů ZAPŮJČENÍ KABELOVÉHO MODEMU zdarma. Při tarifu STA 100 nebo vyšším ZAPŮJČENÍ PRÉMIOVÉHO DUÁLNÍHO ROUTERU
ZDARMA.

TARIFY PŘIPOJENÍ K INTERNETU – BEZDRÁTOVÉ PŘIPOJENÍ (WIFI)
Tarif

WIFI 10
WIFI 25
WIFI 50
WIFI 100

Maximální rychlost
stahování
(download)
10 Mb/s
25 Mb/s
50 Mb/s
100 Mb/s

Maximální
rychlost odesílání
(upload)
10 Mb/s
25 Mb/s
50 Mb/s
100 Mb/s

Limit
přenesených dat,
FUP
neomezeno
neomezeno
neomezeno
neomezeno

Měsíční paušál
vč. DPH
399,- Kč
499,- Kč
individuálně
individuálně

Standardní instalace technikem včetně instalace radiové jednotky je zdarma. Radiová jednotka je zapůjčena zdarma po dobu poskytování
služby. Aktivační poplatek činí 1 999,- Kč u tarifů WIFI 10 a WIFI 25. U vyšších tarifů je aktivační poplatek individuální.
Standardní instalace zahrnuje montáž radiové jednotky s anténou na stožár, připojení radiové jednotky k napájení a k zařízení zákazníka
(počítač, router, WiFi router apod.) do 10 m od radiové jednotky bez vrtání, dopravu technika a materiálu.
Pro bezdrátové pokrytí bytu doporučujeme pořízení prémiového duálního WiFi routeru.

OSTATNÍ CENY
Součástí všech tarifů je pevná neveřejná IPv4 adresa. Pevná veřejná IPv4 adresa je k dispozici 49,- Kč měsíčně vč. DPH.
Prémiový duální WiFi router má pět Gigabit ethernet portů + WiFi 2,4 GHz a 5 GHz a podporu rychlé bezdrátové normy AC. Pokud jeho
zapůjčení není součásti tarifu, lze ho zakoupit jednorázově za 1 499,- Kč, ev. zakoupit za 12 měsíčních splátek po 135,- Kč, nebo si jej zapůjčit
za 79,- Kč měsíčně. Ceny jsou uvedeny vč. DPH a zahrnují instalaci a nastavení WiFi routeru technikem v domácnosti.

TELEFON
Volání
Na pevné linky ČR – mimo špičku
Na pevné linky ČR – ve špičce
Na mobil ČR

Kč/min bez DPH
0,29
0,49
0,99

Kč/min vč. DPH
0,35
0,59
1,20

Kompletní ceník volání je vč. volání do zahraničí je k dispozici na http://www.rychlydrat.cz/uploads/files/Rychly-drat-cenik-hovoru.pdf.
Ke každému tarifu připojení k internetu je standardně k dispozici jedno telefonní číslo. Druhé a každé další číslo je k dispozici za příplatek 99,Kč měsíčně vč. DPH. Případné přenesení telefonního čísla od jiného operátora stojí 1 560,- Kč vč. DPH, přenesení bloku čísel či ISDN linky stojí
3 120,- Kč vč. DPH
K volání lze použít buď softwarový telefon (zdarma), nebo hardwarový telefon. Rychlý drát dodává hardwarové telefony se sluchátkem na
šňůře (1 890,- Kč vč. DPH), nebo bezdrátové (1 990,- Kč vč. DPH).

CENÍK TELEVIZE SLEDOVÁNÍ TV
Přesné složení programových balíčků a informace o jednotlivých kanálech naleznete na www.rychlydrat.cz.
Služby, které je možné aktivovat samostatně (měsíční paušál vč. DPH):
START
Více než 80 kanálů a 55 rozhlasových stanic. Užijte si naplno základní skupiny televizních kanálů. České, slovenské, polské a další
(vč. zpětného
zahraniční televize doplněné o sportovní, hudební, filmové a zahraniční kanály včetně českých rádií. Cena 130 Kč měsíčně platí při
využívání libovolné služby připojení k internetu od společnosti Rychlý drát, jinak je cena 199 Kč. Součástí služby je i možnost
přehrávání až 7 dní a
zpětného přehrávání pořadů až 7 dní zpětně od odvysílání a prostor pro nahrávky 50 hodin (lze rozšířit až na 120 hodin).
nahrávek 50 hodin)
HBO GO

HBO GO – videotéka. Lze využít i bez aktivovaného balíčku START. Cena 149 Kč měsíčně je cena služby po slevě za současné
využívání libovolné služby připojení k internetu od společnosti Rychlý drát, jinak je cena 159 Kč.

130,199,149,159,

Doplňkové balíčky televizních programů (programy navíc k balíčku START, měsíční paušál vč. DPH):
BASIC
MAX
HBO
HBO + HBO GO
HBO MAXPACK
FILMOVÝ
SPORT
DĚTSKÝ
DOKU
FILMBOX
MÝCH 7
RUSKÝ
RELAXXX
MAXI + HBO GO

56 kanálů navíc k balíčku START. Optimalizujte zábavu a cenu balíčkem BASIC. Velmi vhodně rozšiřuje základní české kanály o
stanice zaměřených na filmy, dokumenty, sport a celou rodinu bez zbytečných výdajů na zvlášť zpoplatněné kanály. Díky BASIC se
celá Vaše rodina bude moci vždy dívat, na co bude chtít.
70 kanálů navíc k balíčku START. Nechte se hýčkat nadstandardní nabídkou. Získejte zábavu všeho zaměření v podání nejrůznějších
stanic. Užívejte si filmy, dokumenty, pořady pro děti i pro dospělé, hudbu a sport. MAX Vás přesvědčí, že je vždycky na co koukat!
3 kanály HBO. Získejte prémiové kanály, nejnovější filmy, velkolepé seriály a originální produkci HBO. Bez reklam, 24 hodin denně.
3 kanály HBO + videotéka HBO GO.
5 kanálů skupiny HBO a Cinemax + videotéka HBO GO.
6 filmových kanálů. Balíček pro milovníky filmů různých žánrů.
11 sportovních kanálů. Programová nabídku, která Vás už nikdy nenechá na holičkách při hledání zábavy. Nabídne Vám všechny
možné sporty a už Vám nikdy neunikne žádné mistrovství a žádná z oblíbených lig.
10 dětských kanálů. Balíček plný animovaných i hraných seriálů a pohádek pro děti, který zabaví i toho nejneposednějšího uličníka.
Programy poskytující skvělou zábavu, ale i pomoc při rozvíjení komunikačních a poznávacích schopností u těch nejmenších diváků.
10 dokumentárních kanálů. Sledujte nové pohledy na události světových dějin, portréty významných osobností, reportáže
z nedostupných míst a exotických zemí, ty nejlepší záběry ze světa divokých i domácích zvířat.
13 kanálů skupiny Filmbox. Vychutnejte si rodinu filmových kanálů zahrnující velkofilmy, filmy pro náročného diváka, zábavu pro
celou rodinu i pro dospělé, bojová umění i dokumenty, hudbu i módu.
Namixujte si 7 kanálů podle svého výběru. Každý měsíc je můžete změnit. ve vašem nastavení účtu objeví možnost vyskládat si
7 prémiových kanálů z celkově nabízených 34. Po 30 dnech si můžete svou volbu kanálů změnit.
10 ruských kanálů. Populární ruské TV kanály v jednom balíčku: zpravodajství, filmy, hudba.
15 kanálů pro dospělé. Relaxační balíček plný erotiky a vzrušení.
90 kanálů + videotéka HBO GO. Nechte se hýčkat nadstandardní nabídkou. Získejte zábavu všeho zaměření v podání nejrůznějších
stanic. Užívejte si filmy, dokumenty, pořady pro děti i pro dospělé, hudbu a sport.

Doplňkové služby (měsíční paušál vč. DPH):
Rozšíření funkce nahrávání z 50 hodin na 120 hodin.
Nahrávání 120h
HBO GO (bez aktivace balíčku HBO nebo MAXI) – videotéka HBO. Lze využít i bez aktivovaného balíčku START.
HBO GO
FILMY
APPLE TV
DALŠÍ TV

Přístup do filmotéky. Na jednom místě v rámci aplikace najdete více než 300 filmů, které se každý měsíc obměňují a tituly se
přidávají.
Propojení Vašeho účtu sledovanitv s Apple TV.
Standardně je možný příjem na jednom televizoru (se settopboxem či podporovaná SmartTV) a až na 20ti menších zařízeních
(počítač, tablet, telefon apod.). V jeden okamžik může být libovolný pořad sledován nezávisle na jednom televizoru a dvou menších
zařízeních. Služba DALŠÍ TV umožňuje sledování na dalším televizoru.

289,399,199,229,279,129,189,70,99,139,165,109,250,639,80,149,125,35,89,-

Zařízení pro provoz televize SledovaniTV (jednorázová cena vč. DPH):
Aplikace
Set-top box

Aplikace pro sledování televize na chytré televizi (SmartTV) Samsung, LG, Panasonic Viera, Chromecast nebo na chytré televizi
s podporou Android TV (Philips, Sony, Sharp a jiné), nebo na počítačích, tabletech a telefonech (Windows, Mac OS, Linux, Android,
iOS). Přehled podporovaných SmartTV naleznete na www.rychlydrat.cz
Set-top box Arris 4302, napájecí zdroj, dálkový ovladač spolu s bateriemi, propojovací HDMI kabel a ethernetový kabel. Set-top box
lze pořídit také na 12 měsíčních splátek po 179,- Kč.
Poštovné nebo doprava (v případě instalace set-top boxu technikem).

0,1 990,-

Doprava
170,Ceník je platný od 1. 12. 2020. Poskytovatelem služeb SLEDOVÁNÍ TV je společnost Rychlý drát, s.r.o. Provozovatelem služeb SLEDOVÁNÍ TV je společnost
sledovanitv.cz s.r.o., se sídlem U vodárny 3032/2a, 616 00 Brno, IČO: 0167901. Počet a skladba kanálů v jednotlivých balíčcích se může měnit.

Bohatá nabídka

Kdykoli kdekoli

Nahrávání

Zpětné sledování

Více než 170 TV
kanálů

Sledujte kdekoli
v Evropské unii

Nahrávky s kapacitou
až 120 hodin

Jednoduše se vraťte
až o 7 dní zpětně

VYZKOUŠENÍ NA 14 DNÍ ZDARMA
Demo služby START + FILMBOX lze zdarma vyzkoušet po dobu 14 dní vytvořením uživatelského účtu
na www.sledovanitv.cz (nutno být v tom okamžiku připojen k internetu ze sítě společnosti Rychlý
drát).

DOTAZY A OBJEDNÁVKY
V případě dotazů nebo objednávky nás kontaktuje telefonicky na čísle 212 244 400 v pracovní dny
od 8:30 do 17:00, e-mailem na adrese info@rychlydrat.cz nebo prostřednictvím webového
formuláře na www.rychlydrat.cz.

CENÍK TELEVIZE KUKI
POČET PROGRAMŮ NENÍ VŠE, SESTAVTE SI TELEVIZNÍ BALÍČEK PODLE VLASTNÍHO PŘÁNÍ
Hlavní balíčky televizních programů (měsíční paušál vč. DPH):
147 kanálů, všechny kanály jsou dostupné.

Kuki extra

Pořady lze zhlédnout až 7 dní po odvysílání a k dispozici navíc obdržíte 100 hodin prostoru pro vlastní nahrávky pořadů. Cena 1190 Kč
měsíčně platí při využívání libovolné služby připojení k internetu od společnosti Rychlý drát, jinak je cena 1200 Kč.
Všchna vylepšení jsou v ceně, služba umožňuje sledování obsahu na 3 fixních (tj. set-top box nebo chytrá televize) a 5 mobilních (tj. mobil,
tablet nebo počítač) zařízeních. Obsahuje balíčky Navíc HBO a Navíc Cinemax, vylepšení Seriály navíc, Navíc kino a Navic kino plus.

1190,1200,-

Výběr 60 kanálů z celkem 142 kanálů.

Kuki větší

30 kanálů je již předvolených, 30 kanálů si volíte dle vlastní preference. Vaší volbu kanálů lze 1x za 30 dní změnit. Pořady lze zhlédnout až 7
dní po odvysílání a k dispozici navíc obdržíte 10 hodin prostoru pro vlastní nahrávky pořadů. Cena 390 Kč měsíčně platí při využívání
libovolné služby připojení k internetu od společnosti Rychlý drát, jinak je cena 400 Kč.

390,400,-

Služba umožňuje sledování obsahu na 1 fixním (tj. set-top box nebo chytrá televizeV) a 5 mobilních (tj. mobil, tablet nebo počítač) zařízeních.
Max. počet fixních zařízení k jedné smlouvě jsou tři.
Výběr 30 kanálů z celkem 66 kanálů.

Kuki menší

15 kanálů je již předvolených, 15 kanálů si volíte dle vlastní preference. Vaší volbu kanálů lze 1x za 30 dní změnit. Pořady lze zhlédnout až 7
dní po odvysílání a k dispozici navíc obdržíte 10 hodin prostoru pro vlastní nahrávky pořadů. Cena 190 Kč měsíčně platí při využívání
libovolné služby připojení k internetu od společnosti Rychlý drát, jinak je cena 200 Kč.

190,200,-

Služba umožňuje sledování obsahu na 1 fixním (tj. set-top box nebo chytrá televize) a 5 mobilních (tj. mobil, tablet nebo počítač) zařízeních.
Max. počet fixních zařízení k jedné smlouvě jsou tři.
Pevná nabídka 42 kanálů. Pořady lze zhlédnout až 1 den od odvysílání (s výjimkou pořadů Nova a Prima).

Kuki start

Kuki start umožňuje sledování obsahu na 1 fixním zařízení (tj. set-top box nebo chytrá televize). Přehrávání na mobilních zařízeních není
součástí služby Kuki start.

Doplňkové služby (vylepšení, měsíční paušál vč. DPH):
Umožňuje dokup 1 TV kanálu.
Navíc kanál
Umožňuje dokup 5 TV kanálů.
Navíc 5
Obsahuje HBO HD, HBO 2 HD, HBO 3 HD, HBO GO.
Navíc HBO balíček
Obsahuje Cinemax HD, Cinemax 2 HD.
Navíc Cinemax
Nahrávání 50 hodin záznamu s dobou uložení 3 měsíce.
Nahrávám 50
Nahrávání 100 hodin záznamu s dobou uložení 3 měsíce.
Nahrávám 100
Nahrávání epizod nejžádánějších seriálů a pořadů.
Navíc seriály
Služba umožňující sledovat Kuki na dalším fixním zařízení (set-top box, Samsung Smart TV nebo Android TV).
Navíc telka
Umožňuje zhlédnutí až 50 filmových a seriálových titulů v sekci Kino za měsiční paušál.
Navíc kino
Umožňuje zhlédnutí až 280 filmových a seriálových titulů v sekci Kino za měsiční paušál.
Navíc kino plus
Videopůjčovna filmových titulů. Přístup k titulu na 48 hodin. Cena za jeden titul.
Kino
Zařízení pro provoz televize Kuki (jednorázová cena vč. DPH):
Aplikace
Set-top box
Doprava

Aplikace pro sledování televize na chytré televizi (SmartTV) Samsung od roku výroby 2013, nebo na chytré televizi s podporou
Android TV, nebo na počítačích, tabletech a telefonech (Windows, Mac OS, Linux, Android, iOS).
Set-top box Arris 4302, napájecí zdroj, dálkový ovladač spolu s bateriemi, propojovací HDMI kabel a ethernetový kabel. Set-top box
lze pořídit také na 12 měsíčních splátek po 169,- Kč.
Poštovné nebo doprava (v případě instalace settopboxu technikem).

100,-

35,150,250,50,50,100,65,89,50,100,1-99,0,1790,170,-

Ceník je platný od 1. 12. 2020. Poskytovatelem služeb KUKI je společnost Rychlý drát, s.r.o. Provozovatelem služeb KUKI je společnost SMART Comp. a.s., se
sídlem Kubíčkova 8, 635 00 Brno, IČO: 25517767.

DOTAZY A OBJEDNÁVKY
V případě dotazů či objednávky nás prosím kontaktujte telefonicky na čísle 212 244 400 v pracovní dny od 8:30 do 17:00, e-mailem na adrese
info@rychlydrat.cz nebo prostřednictvím webového formuláře na www.rychlydrat.cz.

