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Cenník internetového pripojenia technológiou DSL
platný od 1.9.2016
Výhody internetového pripojenia DSL od spoločnosti SWAN, a.s.:










Dostupnosť takmer na celom Slovensku
Vysoká rýchlosť pripojenia bez uplatňovania FUP
Časovo a dátovo neobmedzené pripojenie
Technológia umožňuje súčasne telefonovať a byť pripojený do Internetu
Antispamová a antivírová ochrana vašej schránky elektronickej pošty zadarmo
Doručenie zariadenia zadarmo – modem / router až do domu prostredníctvom kuriéra
Jednoduchá inštalácia – inštalácia pripojenia pomocou samoinštalačného návodu
zvládnete aj sami
24-hodinová zákaznícka linka na telefónnom čísle 0650 123 456
V cene služieb je už zahrnutý aj poplatok za DSL prípojku.

ZVÝHODNENÉ CENY
pri viazanosti služby na 18 mesiacov
DSL PRÍPOJKA NAKED
SLUŽBA NEVIAZANÁ NA HLASOVÚ LINKU
Max.
Dátovo nemerané služby
Zariadenie
dosiahnuteľná
rýchlosť (Mbit/s)
ADSL FLAT Home*
Modem
5 / 0,5
ADSL FLAT Profi s modemom*
Modem
10 / 1
ADSL FLAT Profi s routerom*
Router
10 / 1
VDSL Home s routerom *
Router
20 / 2
VDSL Profi s routerom *
Router
50 / 5
DSL PRÍPOJKA TP
SLUŽBA VIAZANÁ NA HLASOVÚ LINKU
Max.
Dátovo nemerané služby
Zariadenie
dosiahnuteľná
rýchlosť (Mbit/s)
ADSL FLAT Home*
Modem
5 / 0,5
ADSL FLAT Profi s modemom*
Modem
10 / 1
ADSL FLAT Profi s routerom*
Router
10 / 1
VDSL Home s routerom *
Router
20 / 2
VDSL Profi s routerom *
Router
50 / 5
Zriaďovací poplatok pri 18 mesačnej viazanosti služby

Mesačná cena
služby v €
14,50
19,50
22,50
25,50
29,50

Mesačná cena
služby v €
12,50
17,50
20,50
23,50
27,50
1€ (jednorázovo)

* Pri službe s viazanosťou má zákazník možnosť zakúpenia zariadenia za akciovú cenu
(DSL modem/jednoportový DSL router alebo DSL router podľa typu služby) 1,00€.
Zvýhodnené ceny DSL služieb platia iba v prípade uzatvorenia zmluvy s 18 mesačnou
viazanosťou. SWAN, a.s., garantuje uvedenú výšku cien počas celej doby viazanosti uvedenej v
Zmluve o pripojení. Po uplynutí doby viazanosti budú zákazníkovi účtované štandardné ceny
podľa platného cenníka. Ponuku zvýhodnených akciových cien balíkov môžu využiť nielen noví,
ale aj existujúci zákazníci (využívajúci službu bez viazanosti).
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ŠTANDARDNÉ CENY
(po uplynutí 18 mesačnej viazanosti / pri 12 mesačnej viazanosti / bez viazanosti)
DSL PRÍPOJKA NAKED
SLUŽBA NEVIAZANÁ NA HLASOVÚ LINKU
Max.
Dátovo nemerané služby
Zariadenie
dosiahnuteľná
rýchlosť (Mbit/s)
ADSL FLAT Home*
Modem
5 / 0,5
ADSL FLAT Profi s modemom*
Modem
10 / 1
ADSL FLAT Profi s routerom*
Router
10 / 1
VDSL Home s routerom *
Router
20 / 2
VDSL Profi s routerom *
Router
50 / 5
DSL PRÍPOJKA TP
SLUŽBA VIAZANÁ NA HLASOVÚ LINKU
Max.
Dátovo nemerané služby
Zariadenie
dosiahnuteľná
rýchlosť (Mbit/s)
ADSL FLAT Home*
Modem
5 / 0,5
ADSL FLAT Profi s modemom*
Modem
10 / 1
ADSL FLAT Profi s routerom*
Router
10 / 1
VDSL Home s routerom *
Router
20 / 2
VDSL Profi s routerom *
Router
50 / 5

Mesačná cena
služby v €
17,50
22,50
25,50
28,50
32,50

Mesačná cena
služby v €
15,50
20,50
23,50
26,50
30,50

* Pri službe s viazanosťou má zákazník možnosť zakúpenia zariadenia za akciovú cenu
(DSL modem / jednoportový DSL router alebo DSL router podľa typu služby) 1,00€.

Zriaďovací poplatok pri 12 mesačnej viazanosti služby
Zriaďovací poplatok pri službe bez viazanosti služby

Ponúkané DSL zariadenia

1€ (jednorázovo)
144€ (jednorázovo)

Cena

ADSL modem / jednoportový ADSL router

29,00 €

ADSL Wi-Fi router

36,00 €

VDSL Wi-Fi router

120,00 €
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Doplnková služba

Cena

Platba

ESET Smart Security (pri Službe s viazanosťou)

2,99 €

mesačne

ESET Smart Security (pri Službe bez viazanosti)

4,99 €

mesačne

Zvýšená rýchlosť odosielania dát až do max. rýchlosti 1024
kbit/s (uvedená rýchlosť nie je garantovaná)

3,00 €

mesačne

Pevná verejná IP adresa

5,99 €

mesačne

Konfigurácia DSL zariadenia na pobočke

12,00 €

jednorazová

Konektor RJ-45 alebo RJ-11 (1 ks)

1,00 €

jednorazová

1m TP kábel interiérový min. cat. 5E alebo telefónny
dvojžilový

0,70 €

jednorazová

Zaslanie 2. upomienky

2,00 €

jednorazová

Výjazd technika (každých začatých 30min)

19,90 €

jednorazová

Dodatočné vyžiadané práce pri inštalácii - 1h práce technika

10,00 €

jednorazová

9,90 €

jednorazová

12,00 €

jednorazová

5,00 €

jednorazová

20,00 €

jednorazová

Prekládka pripojenia
Poplatok za zmenu služby z TP na NAKED
Administratívny poplatok
Poplatok za znovupripojenie

Všetky ceny sú uvedené v EUR s DPH
Všetky uvedené ceny platia od 1.9.2016
Zvýhodnené ceny sú pri viazanosti služby na 18 mesiacov.
Poskytovateľom služby je spoločnosť SWAN, a.s.
V prípade, ak účastník vykoná právny úkon smerujúci k ukončeniu platnosti zmluvy počas doby
viazanosti, má spoločnosť SWAN, a.s., nárok na dodatočné peňažné plnenie zo strany účastníka
vo výške sumy, ktorá sa určuje nasledujúcim spôsobom: rozdiel ceny medzi štandardnou cenou
a akciovou cenou vynásobený počtom mesiacov, počas ktorých bola služba využívaná.
Podnik si vyhradzuje právo na zmenu cien z dôvodov priamo alebo nepriamo vyvolaných
zmenou všeobecne záväzného právneho predpisu alebo rozhodnutím príslušného orgánu
verejnej správy alebo orgánu Európskej únie; takouto zmenou všeobecne záväzného predpisu
môže byť napríklad zmena zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení
neskorších predpisov, zmena predpisov týkajúcich sa ochrany spotrebiteľa, zmena predpisov
týkajúcich sa spracúvania osobných údajov, zmena zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov alebo iného daňového právneho predpisu, ako aj zmena
alebo nahradenie iného všeobecne záväzného právneho predpisu.
www.swan.sk
Oddelenie zákazníckej starostlivosti: 0650 123 456. Telefónna linka je dostupná 24
hodín denne a pre užívateľov služby Komfort je volanie zdarma.
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