
CENNÍK služieb platný od 1.2.2023 cena s DPH

Cennik Internetu
Internet na Doma 15,90 € mesačne
Internet Senior 12,00 € mesačne 

Internet Firma 20,00 € mesačne
Internet GARANT dohodou ponuka - ponuky@ostv.sk

TV Balíky
základ 8,00 € mesačne
Adam 16,00 € mesačne
Eva 15,00 € mesačne
Rodina 21,00 € mesačne
Senior 6,00 € mesačne

Inštalačné práce
Zriadenie internet pripojky s viazanosťou 24m. 1,00 €
Zriadenie internet pripojky bez viazanosti 139,00 €
Výjazd technika / Servis IT 50,00 € /hod

Zariadenia k TV 
OSTV Set-top-box  40,00 €
OSTV Set-top-box  s viazanosťou 24m 10,00 €
Modul CRYPTO/PAN 40,00 €
MMDS Anténa na TV 30,00 €

Material 
Chránička 7/4 1,00 € m
Chránička 12/8 1,00 € m
Chránička 14/10 1,00 € m
Spojka optická 5,00 € ks
Kábel FTP, OPTI, UTP, KOAX 1,00 € m
Rozbočovač TV 4,00 € ks
Zosilovač TV 60,00 € ks

Inštalácie do domácnosti  Optika/zemné práce
Lahká obtiažnosť 50,00 € /hod
Stredná 100,00 € /hod
Ťažká dohodou /hod

Doprava
Dopravné nákady 1,20 € km

Inštalácia internetu už existujúci  klient 30,00 € prechod z 2,4 na 5 Ghz



Dodatočné info / interné poznámky

Optika- neuplatňuje sa seniorská zlava , WIFI /OPTI
Senior - Nad 62 rokov, ktorý nebývajú v spoločnej domácnosti s mladším rodinným príslušníkom

VIP sa robia cenové ponuky, kontaktovať P.Kišša

Nad 62 rokov, ktorý nebývajú v spoločnej domácnosti s mladším rodinným príslušníkom

 nový zákazník , Optika / Wifi Router, kabeláž o dome (material nie je v cene), V cene  je zahrnuté WIFI zariadenie,ostava majetkom OSTV ,  nie je zahrnutá kabeláž, Domáci router a pod.....

Výjazd technika , nastavenie routra, inštalácia Antén, káblov 

bez viazanosti 
Len pri viazanosti 24

podľa potreby a meraní

nepočitajú sa pri inštaláciach s viazanosťou 

Zariadenie je majetkom klienta, platí len záruka  a viazanosť 24 mesiacov, prechod z 2,4 na 5 Ghz



50 stanic
73 stanic
72 stanic
IPTV 150   / DVBT -107
24 staníc

 nový zákazník , Optika / Wifi Router, kabeláž o dome (material nie je v cene), V cene  je zahrnuté WIFI zariadenie,ostava majetkom OSTV ,  nie je zahrnutá kabeláž, Domáci router a pod.....




