
 

Ceník RowNet s.r.o. pro domácnosti, platný od 1.10.2015 

Veškeré ceny jsou uvedeny s DPH, není-li výslovně uvedeno jinak.  

Bližší informace o poskytovaných službách najdete na www.rownet.cz 

 

Základní tarif Rychlost 
Koncová cena    

vč. DPH 

INTERNET OPTIC     

Optické internetové připojení v dnešní době představuje technologickou špičku na trhu. Jedná se o nejrychlejší a zároveň nejstabilnější symetrické 

připojení k internetu, jenž si nyní můžete vychutnat i Vy. Dostupnost tohoto připojení je v dnešní době pouze v Rokycanech. Na této technologii jako 
doplňkové služby nabízíme IPTV KUKI a VoIP telefon. Agregace připojení je 1:1, vybudování optických sítí v bytových domech Vás ani SVJ nic 

nestojí, investorem jsme my. 

  10/10 Mb/s 200 Kč 

  30/30 Mb/s 285 Kč 

  50/50 Mb/s 375 Kč 

  100/100 Mb/s 475 Kč 

      

INTERNET LAN 
 

  

Spolehlivé internetové připojení pomocí technologie LAN v sobě kloubí hned několik výhod, díky kterým strčí hravě do kapsy jakékoliv kabelové, 
ADSL i VDSL připojení. Jeho přenosové rychlosti jsou velmi vysoké. Toto internetové připojení jsme Vám schopni zřídit za bezkonkurenční ceny s 
možností výběru tarifu přesně pro Vaší individuální potřebu. V případě zájmu o vybudování LAN sítě Ve Vašem domu nás kontaktuje a my Vám 

sestavíme řešení šité na míru. Na této technologii jako doplňkové služby nabízíme IPTV KUKI a VoIP telefon. Agregace připojení je 1:2, vybudování 
LAN sítě pomocí UTP kategorie 7 v bytových domech Vás ani SVJ nic nestojí, investorem jsme my. 

  10/8 Mb/s 200 Kč 

  30/15 Mb/s 285 Kč 

  40/25 Mb/s 375 Kč 

  50/35 Mb/s 475 Kč 

      

INTERNET WIFI     

Pokud se potřebujete připojit i v místě, kde není dostupná služba optického nebo LAN internetu, je pro Vás služba WI-FI tou pravou volbou. Díky 
našemu 95% pokrytí města ROKYCAN a jeho okolí (Borek, Svojkovice, Volduchy, Osek, Litohlavy, Vitinka, Březina, Hůrky, Hrádek,...) Vás připojíme 

individuálně a téměř odkudkoliv. Tato služba navíc disponuje mnohem lepšími vlastnostmi připojení než například ADSL či VDSL. Na této 
technologii jako doplňkové služby nabízíme IPTV KUKI a VoIP telefon. Agregace připojení 1:10, připojení bezdrátovým pojítkem v pásmu 5GHz. 

Vhodné pro individuální přípojky a rodinné domy. Instalace přijímače a antény je nutná zpravidla na střechu, někdy stačí za okno. Svod od 
přijímače je síťovým UTP kabelem, přes které je zařízení i napájeno. 

  až 10/2 Mb/s 200 Kč 

  až 30/10 Mb/s 285 Kč 

 


