Folkiš s.r.o.
č.d.187, 055 51 Veľký Folkmar IČO: 48239283
www.folkis.sk, kancelaria@folkis.sk

Poruchový servis mobil: 0918633166
Otváracie hodiny kancelárie, tel. kontakt: 053/2028902
Utorok,Štvrtok: 8:30-12:00 Streda: 8:30-12:00 a 12:30-16:00

Ponuka na službu internetového pripojenia
leto 2019
Typ služby Folkiš Internet

Cena pre
štvrťročnú
fakturáciu

Cena pri polročnej
fakturácii
(zľava 8 %)

Cena pri ročnej
fakturácii
(zľava 15 %)

Start
3-6(9) Mbps / 2(3) Mbps *

7,00 €

6,44 €

5,95 €

Minimum
6-12(18) Mbps / 4(6) Mbps *

10,00 €

9,20 €

8,5 €

Normal
12-24(36) Mbps / 6(9) Mbps *

15,00 €

13,80 €

12,75 €

Multimedia
20-40(60) Mbps / 12(18) Mbps *

22,50 €

20,70 €

19,13 €

Uvedené ceny sú koncové, za jeden kalendárny mesiac pri platbe na určené obdobie vopred
Uvedené čísla maximálnych rýchlosti sú orientačné hodnoty cez deň(v zátvorke v noci) a
maximálna možná dosiahnuteľná rýchlosť pri vyšších službách môže závisieť aj od lokality vysielača a
konkrétneho typu KZ(antény) danej prípojky. Viac presnejších technických informácií o rýchlostiach
poskytovaných služieb nájdete na druhej strane a v dokumente parametre služieb (parametre.pdf)
•
•

Akciová cena za zriadenie služby
Zľava za zriadenie služby pre 24mesačný záväzok nezníženia služby*:
Služba Folkiš Internet

Zľava

Zriaďovací poplatok
bez dodaného KZ

Zriaďovací poplatok s
dodaným KZ

Start, Minimum

0€

30 €

80 €

Normal, Multimedia

-15 €

15 €

65 €

• Zriaďovací poplatok služby je administratívny poplatok za uzatvorenie zmluvy a aktiváciu služby.

Nezahŕňa samotné fyzické zriadenie prípojky (teda práce dodávky a montáže KZ a príslušenstva).

Dodatočná zľava pre zákazníkov pri prechode od iného poskytovateľa*:

Zľava z ceny zriadenia služby

Zľava

Celkový zriaďovací poplatok

-15€

0 € / 15 € (bez KZ, podľa služby)

Všetky ceny sú koncové (Folkiš s.r.o. nie je platcom DPH).
Platnosť tejto ponuky je od 1.6.2019 do ukončenia akcie.
*Ďalšie upresnenie a vysvetlivky nájdete na druhej strane tejto akciovej ponuky.

Podrobnejšie podmienky akciových cien
•

V prípade viacerých zliav, je možné uvedené zľavy ľubovoľne kombinovať.

•

Uvedená zľava zo zriaďovacieho poplatku vo výške -15€ / -30€ platí pri záväzku aktivácie
vyššej služby Normal / Multimedia a nezníženia tejto služby počas obdobia 24 mesiacov.
Tento záväzok, neovplyvňuje viazanosť služby, ktorá zostáva aj naďalej bez viazanosti a je
možné poskytovanie služby kedykoľvek vypovedať podľa platných Všeobecných
podmienok. Počas plynutia záväzku je možné znížiť službu len po uhradení rozdielu
poskytnutej zľavy medzi jednotlivými službami, na ktorú sa znižuje (k základnému poplatku
za zmenu služby).

•

Zľava na zriaďovacom poplatku pri prechode od iného Poskytovateľa platí, ak sa jedná o
prechod/nahlásenie najneskôr mesiac po ukončení zmluvy na iné pevné širokopásmové
pripojenie a jedná sa o identického účastníka, alebo o rovnakú adresu a byt realizovanej
prípojky.

•

Na uvedené akciové ceny a zľavy nemá nárok Žiadateľ (alebo iná jemu blízka osoba na
rovnakej adrese pripojenia v rovnakom byte), ak bola danému Žiadateľovi pred menej ako
24 mesiacmi ukončená zmluva ako neplatičovi, alebo pre iné vážne porušenie Všeobecných
podmienok.

Poznámky a vysvetlivky:
•

Rýchlosti sú uvádzané ako maximálne možné prakticky dosiahnuteľné pre daný typ služby,
ktoré sú nastavené systémom. Pripojenie je negarantované s dynamickou agregáciou (a
teda s možnou nižšou reálnou rýchlosťou v prípade vysokého vyťaženia všetkými
zákazníkmi). Čísla rýchlosti sú smerom download (príjem) / upload (odosielanie) dát v
megabitoch za sekundu (8Mbps = 8Mbit/s = 1MB/s). Prvé čísla udávajú rozsah nastavených
rýchlostí cez deň (presné nastavená rýchlosť je podľa aktuálneho zaťaženia siete) a druhé
číslo v zátvorke udáva nastavené zvýšenú rýchlosť v noci. V silnej prevádzke (poobede a
večer) sa na rýchlosti vzťahuje FUP pravidlo pre zníženie maximálnej rýchlosti v prípade
nadmerného prenosu dát (nad hodnotu FUP) do konca tejto silnej prevádzky. Podrobnejšie
informácie nájdete v dokumente Parametre služieb, prípadne otázkach a odpovediach
(FAQ).

•

KZ je Koncové Zariadenie – teda prijímacia anténa, alebo iné zariadenie potrebné na
zriadenie pripojenia. Samotnú montáž a dodávku KZ a jeho príslušenstva realizuje
partnerská firma MAMEX s.r.o. podľa cenníka prác a aktuálnej predajnej ceny zariadení.
Nový zákazník môže na pripojenie použiť vlastné KZ, ktoré spĺňa technické podmienky pre
KZ uvedené v dokumente Parametre služieb a bude Poskytovateľom schválené pre
pripojenie do siete. Montáž KZ je možné realizovať aj samoinštaláciou pri splnení
predloženého postupu a technických podmienok montáže KZ a po kontrole a konečnom
nastavení KZ Poskytovateľom.

•

Informácie o neakciových cenách a doplnkových službách nájdete v bežnom cenníku služieb
(dokument tarifa.pdf). Ďalšie všeobecné a technické informácie o poskytovaných službách
nájdete v dokumente parametre služieb (parametre.pdf) a vo Všeobecných podmienkach
pre poskytovanie služieb (podmienky.pdf) na stránke www.folkis.sk alebo priamo v našej
kancelárii.

