Ceník služeb kabelové televize UPC Česká republika, a. s.
Ceník je platný od 1.11.2011.
Platí pro sítě elektronických komunikací UPC Česká republika, a. s. s přístupem k analogové kabelové televizi a nabídkám MINI a KLASIK.
Všechny ceny jsou včetně DPH.
Programová nabídka
Základní členění nabídky

pravidelný paušál

měsíčně
210,76 Kč
503,20 Kč
492,10 Kč
402,35 Kč
402,35 Kč
302,52 Kč
317,65 Kč

A-MINI*
A-KLASIK*
A-KLASIK*
A-KLASIK*
A-KLASIK* (jednostupňová nabídka)
A-KLASIK* Rychvald (jednostupňová nabídka)
A-HBO*

Platí pro sítě kde nabídka KLASIK obsahuje více než 35 TV programů.
Platí pro sítě kde nabídka KLASIK obsahuje více než 27 TV programů.
Platí pro sítě v Trutnově, nabídka KLASIK obsahuje do 27 TV programů.
Platí pro sítě s jednostupňovou nabídkou KLASIK (bez přístupu k MINI).
Platí pro sítě s jednostupňovou nabídkou KLASIK (bez přístupu k MINI).
Dočasná nabídka programů HBO a HBO2, pouze pro sítě bez přítsupu k digitálním službám.

* Dostupnost služeb kabelové televize na www.upc.cz

Terminály (doplňková zažízení)
Terminály (všechny typy)
Deposit za dočasné poskytnutí terminálu
Dočasné poskytnutí UTK

0,00 Kč Ke každé smlouvě je možné dočasně poskytnout jeden terminál.
30,25 Kč / 24,60 Kč Měsíční poplatek a jeho výše se vztahuje na smlouvy, ve kterých je dočasné poskytnutí uvedeno. Od

Dočasné poskytnutí digitálního přijímače
Handan CV5000 CINX

15.1.2007 se zapůjčení ani doručení UTK neuskutečňuje.

90,76 Kč Měsíční poplatek za dočasné poskytnutí set-top boxu Handan CV5000 CINX a karty Conax.
1 500,00 Kč Poplatek za ztracený nebo zničený set-top box Handan CV5000 CINX

Vstupní poplatky
Instalační, připojovací a administrativní poplatky
Instalační poplatek za vybudování nové zásuvky
Připojovací poplatek za připojení již vybudované zásuvky
Opětovné připojení
Poplatek za odpojení z důvodu nedoplatku
Poplatek za zvýšení služby
Poplatek za snížení služby

1,00 Kč Standardní instalace nové zásuvky.
190,00 Kč Poplatek za připojení služby, včetně ladění 1. TV přijímače..
504,20 Kč Účtuje se uživateli po opětovném připojení, např. z důvodu neplacení poplatků.
300,00 Kč
0,00 Kč
100,84 Kč

*Standardní instalace - základní typ instalace, kdy je páteřní rozvod přivedený do těsné blízkosti bytového či nebytového prostoru klienta a není potřeba zajištění jiného, speciálního materiálu, nářadí nebo
zajištění dalšího technika, či horolezecké nebo stavební pomoci, k provedení instalace koncového místa.
Nestandardní instalace - nákladnejší a technicky složitější tip instalace, kdy není páteřní rozvod přiveden před bytový či nebytový prostro klienta, případně tato instalace vyžaduje použití takového materiálu nebo
nářadí, které není při standardní instalaci běžně využíváno.

Instalační poplatek za vybudování nové zásuvky - rodinné domy
Instalační poplatek za vybudování nové zásuvky a připojení na síť elektronických komunikací je vždy řešen individuálně, jako nestandardní instalace a to na základě provedeného průzkumu.

Ostatní
Náhrada nákladů za zaslání upomínky
Zaslání opisu vyúčtování
Zaslání 2. tištěné faktury

60,00 Kč
60,00 Kč
25,21 Kč

Servisní úkony
Servisní zásahy
Servis při instalaci
Placený servisní výjezd
Odborné připojení zařízení zákazníka k TKR

0,00 Kč Při instalaci, znovupřipojení, filtraci.
302,52 Kč

V případě, že závada nebyla nalezena na straně poskytovatele.
Platí také např. pro ladění TVP, videa, terminálu, opravu účastnické šňůry.

0,00 Kč Připojení TVP, videa a jiné techniky zákazníka, účastnická šňůra.

Marný výjezd

302,52 Kč

Expresní příplatek

302,52 Kč Příplatek za realizaci objednávky nad rámec lhůt stanovených pode VOP

Montáž nebo přemístění účastnické zásuvky (videospltteru)
Montáž selektivního slučovače
Připojení VKV
Instalace zesilovače
Montáž slučovače STA, satelit, internet
Lištování dle přání zákazníka
Demontáž zařízení poskytovatele
V Praze dne 28.10.2011

Ing. Martin Vyklický
obchodní ředitel
UPC Česká republika, a. s.

Klient nebyl zastižen v jím odsouhlasném termínu, aniž by včas na tuto skutečnost upozornil.
Druhá a další zásuvka (popř. videosplitter), oprava zásuvky poškozené zákazníkem,

504,20 Kč přemístění zásuvky.
504,20 Kč
302,52 Kč
302,52 Kč
302,52 Kč Sloučení datového signálu se signálem STA a satelitní mezifrekvencí.
48,40 Kč/m
1 512,61 Kč

