
Službu VMnet Vám přináší
V - data s.r.o., Klášterní 10, Vysoké Mýto
www.vmnet.cz, vmnet@v-data.cz, tel. 465 421 760, 465 421 768

Vysokorychlostní internet z Vysokého Mýta

Ceník je platný od 1. 10. 2020

Ceník
+ IPv4 zdarma
+ bez závazku  

Kde Vás můžeme připojit?
Vysoké Mýto, Choceň, Běstovice, Dvořisko, Vračovice, Sruby, Slatina, Dobříkov, Rzy, Zámrsk, Vanice, Brteč, Řepníky, Lhůta, Týnišťko, Radhošť,  NOVĚ - Hluboká, Hrušová

Uvedené ceny jsou včetně platné DPH

síť VMnet podporuje  
SDRUŽENÍ NERATOV

www.neratov.cz

Moderní router se třemi  
anténami pro super pokrytí 
i vícepodlažního domu, 
300Mbps, 802.11b/g/n

Nabídka nastavených wifi routrů 
(nastavené zákazníkům sítě VMnet)

Dvoupásmový router se čtyřmi 
anténami pro dobré pokrytí  
i vícepodlažního domu, 300Mbps 
(2.4GHz) a 867Mbps (5GHz), 
802.11b/g/n/ac, 1Gbps porty, vhodný 
pro mnoho připojených zařízení

internetového připojení 
pro nové zákazníky
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MEGACore 15 

MEGA

Core 50 
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300Kč
/měs 

při roční platbě

510Kč
/měs

při roční platbě

Rychlost až 30Mbps k 
zákazníkovi / 3Mbps od 
zákazníka, zřízení zdar-
ma, cena 400Kč/měs. při 
roční platbě, standardní 
cena 430Kč/měs. při 
měsíční platbě.
V tarifu je základní WiFi 
Router zdarma! (přípla-
tek na prémiový 500Kč).
Možno přikoupit IPTV

Rychlost až 15Mbps k 
zákazníkovi / 1,5Mbps od 
zákazníka, cena zřízení 
zdarma, cena 300Kč/
měs. při roční platbě, 
standardní cena 330Kč/
měs. při měsíční platbě

Základní model  499Kč 

Prémiový model  899Kč 

V ceně připojení dostanete

- veřejnou IPv4 adresu 

- možnost změny tarifu dle platného   

   ceníku

-  pronajatý bezdrátový přijímač 

- servis na zařízení je po celou dobu  

   využívání služby zdarma 

Rychlost až 50Mbps k 
zákazníkovi / 5Mbps od 
zákazníka, zřízení zdar-
ma, cena 510Kč/měs. při 
roční platbě, standardní 
cena 550Kč/měs. při  
měsíční platbě.
V tarifu je základní WiFi 
Router zdarma! (přípla-
tek na prémiový 200Kč).
Možno přikoupit IPTV

+ bez agregace
+ servis zdarma

400Kč
/měs

při roční platbě

Core  5 
MEGA

200Kč
/měs 

při roční platbě

Rychlost až 5Mbps k 
zákazníkovi / 0,5Mbps od 
zákazníka, cena zřízení 
800Kč, cena 200Kč/měs. 
při roční platbě, stan-
dardní cena 230Kč/měs. 
při měsíční platbě


