CENNÍK - TOOWAY (platný od 01.12.2014)
Generácia Tooway 2014

Max. rýchlosť 10/2 Mbps

Max. rýchlosť 22/6 Mbps

Max. rýchlosť 10/2 Mbps

Max. rýchlosť 22/6 Mbps

Max. rýchlosť 22/6 Mbps

po prečerpaní dát max. 64/64 Kbps

po prečerpaní dát max. 64/64 Kbps

po prečerpaní dát max. 64/64 Kbps

po prečerpaní dát max. 64/64 Kbps

uplatňuje sa FUP

Objem dát: 8

Objem dát: 10

Objem dát: 16

Objem dát: 25

Objem dát: BEZ

GB

Neobmedzená nočná prevádzka:

GB

Neobmedzená nočná prevádzka:

NIE
Aktivačný poplatok

NIE
Aktivačný poplatok

GB

Neobmedzená nočná prevádzka:

NIE
Aktivačný poplatok

GB

LIMITU

Neobmedzená nočná prevádzka
(0.00-6.00):

ÁNO

Aktivačný poplatok

Aktivačný poplatok

79,- €

79,- €

79,- €

79,- €

79,- €

Mesačný poplatok

Mesačný poplatok

Mesačný poplatok

Mesačný poplatok

Mesačný poplatok

149,00 €

22,90 €

29,90 €

34,90 €

44,90 €

*Platí pri aktivácii služby do 31.12.2014

Tooway kit na prenájom (s viazanosťou 24 mes.): 5,- €/mesačne ///alebo/// Tooway kit na predaj (bez viazanosti): 380,- €
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.
*Zvýhodnená cena mesačného poplatku programov gen. 2014 platí len počas prvých 3 alebo 6 mesiacov od dátumu aktivácie a je podmienená aktiváciou služby do polnoci 31.12.2014. Vzťahuje sa len na nových zákazníkov.
**Zvýhodnená cena mesačného poplatku programu Infinite platí počas celých 24 mesiacov od dátumu aktivácie a je podmienená uzavretím Zmluvy o poskytovaní verejných služieb, ktorej predmetom je poskytovanie služby Tooway Infinite
(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. Downgrade služby nie je povolený.
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"

