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 Ing. Richard Kasar, RK Electronics, Botanická 1, Trnava, 917 08-SK, IČO:41975405, info@rke.sk  

Tarifa 
K Všeobecným podmienkam účinná od 1.2.2017 

 

Základ Maximálna Bežne dostupná Minimálna 

Rýchlosť sťahovania dát 
(download) 4000kb/s 2800kb/s 1600kb/s 

Rýchlosť odosielania dát 
(upload) 1000kb/s 700kb/s 400kb/s 

Bežné využitie Pripojenie pre  PC, tablet, mobil, mobilné zariadenia email, facebook,  www, 
skype, ICQ 

Mesačný poplatok:                                  11,90€ Zriaďovací poplatok:      49-,- € 
Všetky ceny sú uvedené v mene Euro a s DPH. Služba nepoužíva FUP (Fair Use Policy). Nie sú nastavené žiadne časové ani dátové 
obmedzenia, čo sa týka objemu prenesených dát počas mesiaca. Bez viazanosti. 
 

Štandard Maximálna Bežne dostupná Minimálna 

Rýchlosť sťahovania dát 
(download) 5000kb/s 3500kb/s 2000kb/s 

Rýchlosť odosielania dát 
(upload) 1500kb/s 1050kb/s 600kb/s 

Bežné využitie Pripojenie pre PC, mobilné zariadenia, email, facebook,  www, youtube  

Mesačný poplatok:                                  14,90€ Zriaďovací poplatok:       49-,- € 
Všetky ceny sú uvedené v mene Euro a s DPH. Služba nepoužíva FUP (Fair Use Policy). Nie sú nastavené žiadne časové ani dátové 
obmedzenia, čo sa týka objemu prenesených dát počas mesiaca. Bez viazanosti. 
 

Maxi Maximálna Bežne dostupná Minimálna 

Rýchlosť sťahovania dát 
(download) 7000kb/s 4900kb/s 2800kb/s 

Rýchlosť odosielania dát 
(upload) 2000kb/s 1400kb/s 800kb/s 

Bežné využitie Pripojenie pre náročnejších domácich žívateľov, facebook,  www, youtube 

Mesačný poplatok:                                  16,90€ Zriaďovací poplatok:      49-,- € 
Všetky ceny sú uvedené v mene Euro a s DPH. Služba nepoužíva FUP (Fair Use Policy). Nie sú nastavené žiadne časové ani dátové 
obmedzenia, čo sa týka objemu prenesených dát počas mesiaca. Bez viazanosti. 
 

Extra Maximálna Bežne dostupná Minimálna 

Rýchlosť sťahovania dát 
(download) 10 000kb/s 7000kb/s 4000kb/s 

Rýchlosť odosielania dát 
(upload) 2500kb/s 1750kb/s 1000kb/s 

Bežné využitie Pripojenie malej domácej siete, malé firmy, sťahovanie súborov,email, facebook, 
online hry, youtube 

Mesačný poplatok:                                  19,90€ Zriaďovací poplatok:       49-,- € 
Všetky ceny sú uvedené v mene Euro a s DPH. Služba nepoužíva FUP (Fair Use Policy). Nie sú nastavené žiadne časové ani dátové 
obmedzenia, čo sa týka objemu prenesených dát počas mesiaca. Bez viazanosti. 
 

Biznis Maximálna Bežne dostupná Minimálna 

Rýchlosť sťahovania dát 
(download) 13 500kb/s 9450kb/s 5400kb/s 

Rýchlosť odosielania dát 
(upload) 3500kb/s 2450kb/s 1400kb/s 

Bežné využitie Pripojenie domácej alebo malej firemnej siete, prenos väčších dát 

Mesačný poplatok:                                  25,90€ Zriaďovací poplatok:      198-,- € 
Všetky ceny sú uvedené v mene Euro a s DPH. Služba nepoužíva FUP (Fair Use Policy). Nie sú nastavené žiadne časové ani dátové 
obmedzenia, čo sa týka objemu prenesených dát počas mesiaca. Bez viazanosti. 
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 Ing. Richard Kasar, RK Electronics, Botanická 1, Trnava, 917 08-SK, IČO:41975405, info@rke.sk  

 Informácie poskytované v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2015/2120 (ďalej aj 
„Nariadenie“): 

Maximálna rýchlosť je rýchlosť, ktorú je možné dosiahnuť v častiach dňa so slabou prevádzkou a to 
minimálne jeden krát za deň (od 0:00 hod do 19:00 hod), za predpokladu že k zariadeniam Poskytovateľa nie sú 
pripojené zariadenia negatívne ovplyvňujúce rýchlosť pripojenia. Maximálna rýchlosť je v príslušných častiach 
Cenníka uvedená ako rýchlosť Download a Upload.  Maximálna rýchlosť je zároveň Proklamovanou rýchlosťou.  

Bežne dostupná rýchlosť je rýchlosť, ktorú Účastník môže väčšinu času očakávať pri prístupe k Službe 
internetového prístupu. Hodnota Bežne dostupnej rýchlosti je 70 percent z príslušnej Maximálnej rýchlosti. 

Hodnota Minimálnej rýchlosti  je 40 percent z Maximálnej rýchlosti v danom Programe Služieb 
internetového prístupu.  

Žiadna zo Služieb nepoužíva FUP (Fair Use Policy). Nie sú nastavené žiadne časové ani dátové 
obmedzenia, čo sa týka objemu prenesených dát počas mesiaca. Všetky služby sú bez viazanosti. Touto tarifou 
sa odo dňa jej účinnosti ruší platnosť a záväznosť predchádzajúcej tarify, pokiaľ nie je s účastníkom dohodnuté 
alebo v tejto Tarife uvedené inak. 

Minimálne technické požiadavky  

 Priama viditeľnosť na prístupový bod, viditeľnosť zistí technik, stačí mu umožniť prístup na strechu 
alebo na miesto, kde by anténa mala byť umiestnená. Obhliadka uvažovaného miesta technikom je 
zdarma a k ničomu Vás nezaväzuje. 

 Kompatibilný PC s wifi kartou alebo so sieťovou kartou s portom RJ45 a operačným systémom MS 
Windows XP a novším. 

 Pre pripojenie viacerých zariadení s možnosťou wifi pripojenia (smartfón, notebook, tablet,TV,…) je 
vhodné použiť wifi router s WAN pripojením. Zariadenia v sieti musia vyhovovať nasledujúcim 
softwareovým a hardwareovým požiadavkám: nainštalovaná a funkčná 10/100/1000BASE-T 
ethernetová sieťová karta (NIC), alebo wifi sieťová karta kompatibilná so štandardmi IEEE 802.11b/g/n  

Nahlasovanie poruchy.  
Nečakajte s nahlásením poruchy. Radi Vám poradíme a problém vyriešime. Pred samotným 

kontaktovaním, ak máte doma wifi router alebo podobné zariadenie, skúste toto zariadenie reštartnúť (vypnúť 
a zapnúť zo siete 230V aspoň na pár sekúnd), prípadne vypnúť a zapnúť wifi časť pripojené ho zariadenia 
(notebook, smartfónu..) V prípade potreby je pre Vás k dispozícii hotline linka +421 902 121 219, prípadne 
elektronicky kontaktovať emailom na info@rke.sk 

Pri plánovaných odstávkach, prerábkach siete a vysielačov, rovnako o čase nápravy Vás budeme 
vopred informovať. Informácie Vám budú zaslané prostredníctvom e-mailu alebo sms správy na číslo, ktoré ste 
uviedli v objednávke služieb. 

Je potrebné bezprostredne ohlásiť problémy s využívaním účastníckej prípojoky ihneď po zistení 
osobou účastníka, zodpovednou za danú účastnícku prípojku. Účastník ohlasuje takúto sutočnosť telefonicky na 
hore uvedený kontakt.  

Ohlásenie poruchy musí obsahovať popis poruchy. Telefonická správa s hlásením poruchy musí byť v 
každom prípade dodatočne potvrdená písomne: 
– v prípade použitia e-mailu najneskôr v priebehu nasledujúcich 12 hodín, 
– ak nemá účastník k dispozícii e-mail, potom doporučeným listom podaným na poštu najneskôr do konca 
prvého pracovného dňa nasledujúceho po dni, kedy bola porucha hlásená telefonicky. Súčasťou tejto písomnej 
informácie je evidenčné číslo Zmluvy o využívaní služby spolu s uvedením dátumu a času podania telefonickej 
správy, stručný popis poruchy. Na ústnu správu bez písomného potvrdenia nebude braný zreteľ pri riešení 
prípadných sporov medzi účastníkom a prevádzkovateľom. Písomnú správu musí podať zodpovedná osoba 
účastníka, alebo účastníkom stanovená technicky spôsobilá osoba (kontaktná osoba). 

Reklamácie faktúr uplatňuje Účastník prostredníctvom svojej zodpovednej osoby výlučne písomne 
zaslaním na adresu Poskytovateľa do 30 dní po obdržaní faktúry s uvedením dôvodu reklamácie. Podanie 
reklamácie nemá odkladný účinok na termín splatnosti faktúry. Prevádzkovateľ posúdi reklamáciu v priebehu 
15 dní po jej obdržaní a o výsledku podá písomnú správu účastníkovi. Finančná čiastka s prevádzkovateľom 
uznanej reklamácie bude účastníkovi pripísaná k dobru pri najbližšej fakturácii. 
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Tarifa 
K Všeobecným podmienkam účinná od 1.8.2016 

 

Základ Maximálna Bežne dostupná Minimálna 

Rýchlosť sťahovania dát 
(download) 1920kb/s 1344kb/s 1200kb/s 

Rýchlosť odosielania dát 
(upload) 512kb/s 358kb/s 300kb/s 

Bežné využitie Pripojenie pre  PC, tablet, mobil, mobilné zariadenia email, facebook,  www, 
skype, ICQ 

Mesačný poplatok:                                  11,90€ Zriaďovací poplatok:      49-,- € 
Všetky ceny sú uvedené v mene Euro a s DPH. Služba nepoužíva FUP (Fair Use Policy). Nie sú nastavené žiadne časové ani dátové 
obmedzenia, čo sa týka objemu prenesených dát počas mesiaca. Bez viazanosti. 
 

Štandard Maximálna Bežne dostupná Minimálna 

Rýchlosť sťahovania dát 
(download) 2560kb/s 1792kb/s 1600kb/s 

Rýchlosť odosielania dát 
(upload) 1024kb/s 717kb/s 600kb/s 

Bežné využitie Pripojenie pre PC, mobilné zariadenia, email, facebook,  www, youtube  

Mesačný poplatok:                                  14,90€ Zriaďovací poplatok:       49-,- € 
Všetky ceny sú uvedené v mene Euro a s DPH. Služba nepoužíva FUP (Fair Use Policy). Nie sú nastavené žiadne časové ani dátové 
obmedzenia, čo sa týka objemu prenesených dát počas mesiaca. Bez viazanosti. 
 

Maxi Maximálna Bežne dostupná Minimálna 

Rýchlosť sťahovania dát 
(download) 2944kb/s 2060kb/s 2500kb/s 

Rýchlosť odosielania dát 
(upload) 1024kb/s 717kb/s 600kb/s 

Bežné využitie Pripojenie pre náročnejších domácich žívateľov, facebook,  www, youtube 

Mesačný poplatok:                                  16,90€ Zriaďovací poplatok:      49-,- € 
Všetky ceny sú uvedené v mene Euro a s DPH. Služba nepoužíva FUP (Fair Use Policy). Nie sú nastavené žiadne časové ani dátové 
obmedzenia, čo sa týka objemu prenesených dát počas mesiaca. Bez viazanosti. 
 

Extra Maximálna Bežne dostupná Minimálna 

Rýchlosť sťahovania dát 
(download) 3584kb/s 2500kb/s 2400kb/s 

Rýchlosť odosielania dát 
(upload) 1024kb/s 717kb/s 600kb/s 

Bežné využitie Pripojenie malej domácej siete, malé firmy, sťahovanie súborov,email, facebook, 
online hry, youtube 

Mesačný poplatok:                                  19,90€ Zriaďovací poplatok:       49-,- € 
Všetky ceny sú uvedené v mene Euro a s DPH. Služba nepoužíva FUP (Fair Use Policy). Nie sú nastavené žiadne časové ani dátové 
obmedzenia, čo sa týka objemu prenesených dát počas mesiaca. Bez viazanosti. 
 

Biznis Maximálna Bežne dostupná Minimálna 

Rýchlosť sťahovania dát 
(download) 8560kb/s 5992kb/s 5400kb/s 

Rýchlosť odosielania dát 
(upload) 1536kb/s 1075kb/s 900kb/s 

Bežné využitie Pripojenie domácej alebo malej firemnej siete, prenos väčších dát 

Mesačný poplatok:                                  25,90€ Zriaďovací poplatok:      198-,- € 
Všetky ceny sú uvedené v mene Euro a s DPH. Služba nepoužíva FUP (Fair Use Policy). Nie sú nastavené žiadne časové ani dátové 
obmedzenia, čo sa týka objemu prenesených dát počas mesiaca. Bez viazanosti. 
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 Informácie poskytované v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2015/2120 (ďalej aj 
„Nariadenie“): 

Maximálna rýchlosť je rýchlosť, ktorú je možné dosiahnuť v častiach dňa so slabou prevádzkou a to 
minimálne jeden krát za deň (od 0:00 hod do 19:00 hod), za predpokladu že k zariadeniam Poskytovateľa nie sú 
pripojené zariadenia negatívne ovplyvňujúce rýchlosť pripojenia. Maximálna rýchlosť je v príslušných častiach 
Cenníka uvedená ako rýchlosť Download a Upload.  Maximálna rýchlosť je zároveň Proklamovanou rýchlosťou.  

Bežne dostupná rýchlosť je rýchlosť, ktorú Účastník môže väčšinu času očakávať pri prístupe k Službe 
internetového prístupu. Hodnota Bežne dostupnej rýchlosti je 70 percent z príslušnej Maximálnej rýchlosti. 

Hodnota Minimálnej rýchlosti  je minimálne 40 percent z Maximálnej rýchlosti v danom Programe 
Služieb internetového prístupu.  

Žiadna zo Služieb nepoužíva FUP (Fair Use Policy). Nie sú nastavené žiadne časové ani dátové 
obmedzenia, čo sa týka objemu prenesených dát počas mesiaca. Všetky služby sú bez viazanosti. Touto tarifou 
sa odo dňa jej účinnosti ruší platnosť a záväznosť predchádzajúcej tarify, pokiaľ nie je s účastníkom dohodnuté 
alebo v tejto Tarife uvedené inak. 
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 Ing. Richard Kasar, RK Electronics, Botanická 1, Trnava, 917 08-SK, IČO:41975405, info@rke.sk  

Tarifa 
K Všeobecným podmienkam účinná od 1.3.2016 

 

Základ Maximálna Bežne dostupná Minimálna 

Rýchlosť sťahovania dát 
(download) 1920kb/s 1344kb/s 1200kb/s 

Rýchlosť odosielania dát 
(upload) 512kb/s 358kb/s 300kb/s 

Bežné využitie Pripojenie pre  PC, tablet, mobil, mobilné zariadenia email, facebook,  www, 
skype, ICQ 

Mesačný poplatok:                                  11,90€ Zriaďovací poplatok:      49-,- € 
Všetky ceny sú uvedené v mene Euro a s DPH. Služba nepoužíva FUP (Fair Use Policy). Nie sú nastavené žiadne časové ani dátové 
obmedzenia, čo sa týka objemu prenesených dát počas mesiaca. Bez viazanosti. 
 

Štandard Maximálna Bežne dostupná Minimálna 

Rýchlosť sťahovania dát 
(download) 2560kb/s 1792kb/s 1600kb/s 

Rýchlosť odosielania dát 
(upload) 1024kb/s 717kb/s 600kb/s 

Bežné využitie Pripojenie pre PC, mobilné zariadenia, email, facebook,  www, youtube  

Mesačný poplatok:                                  14,90€ Zriaďovací poplatok:       49-,- € 
Všetky ceny sú uvedené v mene Euro a s DPH. Služba nepoužíva FUP (Fair Use Policy). Nie sú nastavené žiadne časové ani dátové 
obmedzenia, čo sa týka objemu prenesených dát počas mesiaca. Bez viazanosti. 
 

Maxi Maximálna Bežne dostupná Minimálna 

Rýchlosť sťahovania dát 
(download) 2944kb/s 2060kb/s 2500kb/s 

Rýchlosť odosielania dát 
(upload) 1024kb/s 717kb/s 600kb/s 

Bežné využitie Pripojenie pre náročnejších domácich žívateľov, facebook,  www, youtube 

Mesačný poplatok:                                  16,90€ Zriaďovací poplatok:      49-,- € 
Všetky ceny sú uvedené v mene Euro a s DPH. Služba nepoužíva FUP (Fair Use Policy). Nie sú nastavené žiadne časové ani dátové 
obmedzenia, čo sa týka objemu prenesených dát počas mesiaca. Bez viazanosti. 
 

Extra Maximálna Bežne dostupná Minimálna 

Rýchlosť sťahovania dát 
(download) 3584kb/s 2500kb/s 2400kb/s 

Rýchlosť odosielania dát 
(upload) 1024kb/s 717kb/s 600kb/s 

Bežné využitie Pripojenie malej domácej siete, malé firmy, sťahovanie súborov,email, facebook, 
online hry, youtube 

Mesačný poplatok:                                  19,90€ Zriaďovací poplatok:       49-,- € 
Všetky ceny sú uvedené v mene Euro a s DPH. Služba nepoužíva FUP (Fair Use Policy). Nie sú nastavené žiadne časové ani dátové 
obmedzenia, čo sa týka objemu prenesených dát počas mesiaca. Bez viazanosti. 
 

Biznis Maximálna Bežne dostupná Minimálna 

Rýchlosť sťahovania dát 
(download) 8560kb/s 5992kb/s 5400kb/s 

Rýchlosť odosielania dát 
(upload) 1536kb/s 1075kb/s 900kb/s 

Bežné využitie Pripojenie domácej alebo malej firemnej siete, prenos väčších dát 

Mesačný poplatok:                                  25,90€ Zriaďovací poplatok:      198-,- € 
Všetky ceny sú uvedené v mene Euro a s DPH. Služba nepoužíva FUP (Fair Use Policy). Nie sú nastavené žiadne časové ani dátové 
obmedzenia, čo sa týka objemu prenesených dát počas mesiaca. Bez viazanosti. 
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Biznis Pro Maximálna Bežne dostupná Minimálna 

Rýchlosť sťahovania dát 
(download) 14560kb/s 10192kb/s 5824kb/s 

Rýchlosť odosielania dát 
(upload) 1536kb/s 1075kb/s 900kb/s 

Bežné využitie Pripojenie firemnej siete, prenos väčších dát 

Mesačný poplatok:                                  34,90€ Zriaďovací poplatok:      198-,- € 
Všetky ceny sú uvedené v mene Euro a s DPH. Služba nepoužíva FUP (Fair Use Policy). Nie sú nastavené žiadne časové ani dátové 
obmedzenia, čo sa týka objemu prenesených dát počas mesiaca. Bez viazanosti. 

 Informácie poskytované v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2015/2120 (ďalej aj 
„Nariadenie“): 

Maximálna rýchlosť je rýchlosť, ktorú je možné dosiahnuť v častiach dňa so slabou prevádzkou a to 
minimálne jeden krát za deň (od 0:00 hod do 19:00 hod), za predpokladu že k zariadeniam Poskytovateľa nie sú 
pripojené zariadenia negatívne ovplyvňujúce rýchlosť pripojenia. Maximálna rýchlosť je v príslušných častiach 
Cenníka uvedená ako rýchlosť Download a Upload.  Maximálna rýchlosť je zároveň Proklamovanou rýchlosťou.  

Bežne dostupná rýchlosť je rýchlosť, ktorú Účastník môže väčšinu času očakávať pri prístupe k Službe 
internetového prístupu. Hodnota Bežne dostupnej rýchlosti je 70 percent z príslušnej Maximálnej rýchlosti. 

Hodnota Minimálnej rýchlosti  je minimálne 40 percent z Maximálnej rýchlosti v danom Programe 
Služieb internetového prístupu.  

Žiadna zo Služieb nepoužíva FUP (Fair Use Policy). Nie sú nastavené žiadne časové ani dátové 
obmedzenia, čo sa týka objemu prenesených dát počas mesiaca. Všetky služby sú bez viazanosti. Touto tarifou 
sa odo dňa jej účinnosti ruší platnosť a záväznosť predchádzajúcej tarify, pokiaľ nie je s účastníkom dohodnuté 
alebo v tejto Tarife uvedené inak. 

 


