CENNÍK - TOOWAY LITE (platný od 1.3.2014)
Programy Tooway LITE - generácia 2013
TOP PRODUKT

Tooway LITE M
Max. rýchlosť 10/2

Mbps

Tooway LITE L
Max. rýchlosť 10/2

Mbps

Tooway LITE XL
Max. rýchlosť 10/2

Mbps

po prečerpaní dát max. 256/128 Kbps

po prečerpaní dát max. 256/128 Kbps

po prečerpaní dát max. 256/128 Kbps

Objem dát: 10

Objem dát: 16

Objem dát: 26

GB

GB

GB

Aktivačný poplatok

Aktivačný poplatok

Aktivačný poplatok

60,00 €

60,00 €

60,00 €

Mesačný poplatok

Mesačný poplatok

Mesačný poplatok

26,90 €

42,90 €

57,90 €

Získaj Tooway kit úplne ZADARMO!
Prenájom zariadenia
Zriaďovací poplatok:

Prenájom zariadenia

0,- €

Mesačný poplatok za prenájom:

Zriaďovací poplatok:

3,- €

Prenájom zariadenia

0,- €

Mesačný poplatok za prenájom:

Zriaďovací poplatok:

2,- €

0,- €

Mesačný poplatok za prenájom:

1,- €

Podmienky a právne informácie
Ceny sú s DPH. Súčasťou ceny za programy služby nie je cena za jej zriadenie ani cena za aktiváciu a prenájom Tooway kitu, ktoré sú účtované osobitne.
Všetky ceny platia do vydania nového cenníka alebo do vyčerpania zásob. Cena zriaďovacieho poplatku a mesačného poplatku za prenájom je podmienená uzavretím Zmluvy o poskytovaní verejných služieb, ktorej predmetom je
poskytovanie služby Tooway LITE (ďalej len „Zmluva“), alebo Dodatku k Zmluve (ďalej len „Dodatok“) s viazanosťou na 24 mesiacov a aktiváciou alebo využívaním služby Elektronická faktúra. Výška mesačného poplatku za
prenájom je zároveň podmienená aktiváciou služby do 15 dní od doručenia kompletu. V prípade, že si zákazník službu neaktivuje najneskôr do 15 dní, poplatok za prenájom zariadenia bude vo výške 5,00 EUR/mesiac.
Elektronická faktúra - Zákazník objednaním služby prostredníctvom elektronického objednávkového formulára na internetových stránkach www.tooway.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"

