
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Max. rýchlosť 5/2 Mbps 
po prečerpaní dát max. 1/1 Mbps* 

Max. rýchlosť 10/6 Mbps 
po prečerpaní dát max. 1/1 Mbps* 

Max. rýchlosť 15/6 Mbps 
po prečerpaní dát max. 2/1 Mbps* 

Max. rýchlosť 20/6 Mbps 
po prečerpaní dát max. 2/1 Mbps* 

Max. rýchlosť 20/6 Mbps 
po prečerpaní dát max. 3/1 Mbps* 

Objem dát: 10 GB Objem dát: 20 GB Objem dát: 30 GB Objem dát: 40 GB Objem dát: 80 GB 

Neobmedzená nočná prevádzka (1:00-6:00): NO 
ÁNO 

 Statická verejná IP adresa: NIE Statická verejná IP adresa: NIE *** Statická verejná IP adresa: NIE *** Statická verejná IP adresa: NIE *** Statická verejná IP adresa: NIE *** 

Doplnkové služby Statická verejná IP adresa *** : 6 € / mesačne *** Služba Statická verejná IP adresa (1) je dostupná pre programy: Tooway Open 10, Open 15, Open 20 a Open MAX 

Podmienky a právne informácie 
Ceny sú s DPH. Súčasťou ceny za programy služby nie je cena za aktiváciu a prenájom Tooway kitu, ktoré sú účtované osobitne. Všetky ceny platia do vydania nového cenníka alebo do vyčerpania zásob. 
* Uplatňuje sa politika FUP: FUP spočíva primárne v riadenom znížení rýchlosti prenosu dát po prekročení objemu prenesených dát tzv. "prahovej objemovej korektnosti", ktorý je stanovený osobitne pre každý jednotlivý program. Po prekročení tejto 

hranice objemu dát Používateľom negarantujeme maximálnu rýchlosť prenosu dát v rámci Služby ako je táto rýchlosť špecifikovaná pre jednotlivé programy. Po uplatnení FUP sa táto štandardná rýchlosť prenosu dát v rámci Služby automaticky znižuje na 

úroveň „rýchlosti prenosu dát v rámci FUP“ ako je táto rýchlosť špecifikovaná pre jednotlivé programy. Po skončení kalendárneho mesiaca (resp. fakturačného obdobia), v ktorom bola FUP uplatnená, sa FUP prestane aplikovať. 
**Zvýhodnená cena mesačného poplatku programov gen. 2016 platí len počas prvých 3 mesiacov od dátumu aktivácie zariadenia. Ceny mesačných poplatkov platia od dátumu aktivácie a sú podmienené uzavretím Zmluvy o poskytovaní verejných 

služieb (ďalej len „Zmluva“), alebo Dodatku k Zmluve (ďalej len „Dodatok“) s viazanosťou na 24 mesiacov a aktiváciou alebo využívaním služby Elektronická faktúra. Vzťahuje sa len na nových zákazníkov a využívaní služby na území SR. 
Zákazník objednaním služby prostredníctvom elektronického objednávkového formulára na internetových stránkach www.softel.sk získava elektronickú faktúru. To znamená, že nebude dostávať faktúru v obálke poštou, ale faktúra mu bude posielaná 

elektronicky na e-mail uvedený v objednávke. 

Bližšia špecifikácia služieb (viď. Špecifikácia služieb v sekcii "Na stiahnutie") 

Aktivačný poplatok 
49,00 € 

Mesačný poplatok 
19,90 € 

CENNÍK SLUŽIEB - TOOWAY  (platný do 15.3.2018) 
Ceny programov generácie 2016 platné pri viazanosti 24 mesiacov 

Generácia Tooway 2016 

Tooway kit na prenájom: 0,- €/mesačne ///alebo/// Tooway kit na predaj: 470,- € 

Aktivačný poplatok 
49,00 € 

Mesačný poplatok 
89,90 € 

Aktivačný poplatok 
49,00 € 

Mesačný poplatok 
64,90 € 

Aktivačný poplatok 
49,00 € 

Mesačný poplatok 
49,90 € 

Aktivačný poplatok 
49,00 € 

Mesačný poplatok 
29,90 € 

Downgrade služby pri Tooway Open 
10 nie je povolený. 

Max. rýchlosť 20/6 Mbps 
po prečerpaní dát max. 3/1 Mbps 

Objem dát: bez limitu 

Statická verejná IP adresa: NIE  

Aktivačný poplatok 
49,00 € 

Mesačný poplatok 
105,00 € 

VIAC INFO NA 
VYŽIADANIE 


