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Prevádzkovateľom služby PopradNet Internet je spoločnosť IDevelopment, s.r.o. 
Spoločnosť je platcom DPH. Všetky uvedené ceny sú s DPH. 

 

Základné balíky služby PopradNet Internet 

Názov programu a popis Cena v € 
PopradNet Basic 10,90 

 bez viazanosti 

 max. rýchlosť sťahovania a odosielania dát 8 Mbit/s / 8 Mbit/s 

 bez obmedzenia objemu prenesených dát 

 vhodné pre: základnú prácu s PC, rýchle prezeranie internetových stránok, e-mailov, 
Skype (HD video hovory, skupinové hovory do 3-5 ludí), prezeranie Youtube HD videí 

 

  
PopradNet Standard 13,90 

 max. rýchlosť sťahovania a odosielania dát 10 Mbit/s / 10 Mbit/s 

 bez viazanosti 

 bez obmedzenia objemu prenesených dát 

 vhodné pre: pokročilú prácu s PC, sťahovanie súborov z internetových úložísk, Skype 
(HD video hovory, skupinové video hovory 7+ ludí), prezeranie Youtube Full HD videí  

 

  
PopradNet Profi 16,90 

 max. rýchlosť sťahovania a odosielania dát 12 Mbit/s / 12 Mbit/s 

 bez viazanosti 

 bez obmedzenia objemu prenesených dát 

 vhodné pre: pokročilú prácu s PC, penzión (poskytovanie internet. pripojenia pre 
hostí), práca na viacerých PC, Youtube v najvyššej kvalite, Skype, iné dátovo 
náročnejšie služby a aplikácie 

 

  
PopradNet INDIVIDUÁL - 
V prípade špeciálnych požiadaviek na rýchlosť mimo štandardnej ponuky, prípadne 
potreby garantovaných liniek a liniek pre firemných zákazníkov, nás neváhajte 
kontaktovať a my Vám vypracujeme ponuku šitú na mieru. 

 

 
 

 

Zriadenie služby PopradNet Internet 

Názov a popis Cena v € 
Zriaďovací poplatok v rodinných domoch  40 

 inštalácia malej konzoly na vonkajšiu stenu rodinného / bytového domu 

 umiestnenie bezdrôtového prístupového zariadenia na konzolu / stožiar 

 jeden prieraz cez stenu do bytu/izby zákazníka (bez vyspravenia a malovania) 

 max. 20 m kábla od bezdrôtového prístupového zariadenia do priestoru pripojenia (bez 
lištovania) 

 konfigurácia a spustenie služby 

 

  
Zriaďovací poplatok v bytových domoch  od 1 

 cena je individuálna na základe osobnej obhliadky a stanovenia potrebných prác 

 v prípade záujmu pripojenia viacerých zákazníkov v jednom bytovom dome a možnosti 
ťahania káblov cez spoločné priestory môže byť zriaďovací poplatok už od 1 € 

 


