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Služba - Max. rýchlost prímania Mbit/s – Max. Rýchlosť odosielania Mbit/s Internaval účtovania Suma koncová s DPH
W-Mini  5Mbps / 1 Mbps mesačne 10 ,-  EUR 
W-Mini Plus 5Mbps/ 2,5Mbps mesačne 13,50,- EUR
W-Medium  8Mbps / 2,5Mbps mesačne 17,50,- EUR 
W-Maxi 15Mbps/ 5Mbps mesačne 25,- EUR 
W-Ultimate 20Mbps / 10 Mbps mesačne 30,- EUR
LAN-Mini  5Mbps / 1 Mbps mesačne 10 ,-  EUR 
LAN-Mini Plus 5Mbps/ 2,5Mbps mesačne 13,50,- EUR
LAN-Medium  8Mbps / 2,5Mbps mesačne 17,50,- EUR 
LAN-Maxi 15Mbps/ 5Mbps mesačne 25,- EUR 
LAN-Ultimate 20Mbps / 10 Mbps mesačne 30,- EUR
Custom - podľa dohody Mbps mesačne po dohode

Aktivačný poplatok za zriadenie internetu WiFi 5Ghz jednorázovo 85,- EUR
V aktivačnom poplatku je 20M FTP vonkajší, konektory 4ks, anténa, držiak, práca
Aktivačný poplatok za zriadenie internetu LAN jednorázovo 45,- EUR
V aktivačnom poplatku je 20M FTP vonkajší, konektory 4ks, práca
Aktivačný poplatok za zriadenie internetu WiFi 5Ghz/LAN vlastné zariadenia jednorázovo 20,- EUR 
Reaktivačný poplatok za internet (po odpojení) jednorázovo 15,- EUR 
Zaslanie faktúry slovenskou poštou mesačne 1,- EUR
zaslanie faktúry emailom jednorázovo 0,- EUR
Inštalačné / konfiguračné práce / demontáž KZ - každá začatá 1 hod. jednorázovo 25,- EUR 
verejná IP adresa mesačne 4,- EUR 
Aktivácia verejnej IP jednorázovo 10,- EUR
FTP/UTP kábel  1m jednorázovo 0,5,- EUR
koncovka RJ45 ks jednorázovo 1,- EUR
WIFI Router - pre bežné použitie jednorázovo 25,- EUR 

STITCH and COMP, s.r.o. - Kompletný cenník služieb a zariadení
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Cenník tvorí neoddelitelňu ́suč́ast ̌zmluvy o poskytovani ́verejných služieb

Spoločnost ̌STITCH and COMP, s.r.o. umožnǔje koncovým uživ́atelǒm využiv́at ̌koncové zariadenia 
podlǎ vlastného výberu. 

Kvalita služby je zaručená na dátovom kábli, ktorý je suč́astǒu koncového zariadenia spoločnosti 

STITCH and COMP, s.r.o. nezodpovedá za kvalitu služby, ktorá je 
následne šiŕená uživ́atelǒvým WIFI zariadeniḿ.
Pokial ̌ide o zariadenie pripájajuće sa priamo na vysielač siete STITCH and COMP je potrebné, aby 
koncové zariadenie bolo kompatibilné zo sietǒu STITCH and COMP, tým je zaručená správna funkčnost ̌
a kvalita objednaných služieb. 

Poskytujeme zoznam kompatibilných zariadeni ́na vyžiadanie. 

Porovnanie čísiel s poskytovanými službami, príklad W-Mini 

Prvé číslo uvádza maximálnu rýchlosť sťahovania dát z internetu za sekundu. 
Druhé číslo uvádza maximálnu rýchlosť odosielania dát do internetu za sekundu
Takýto istý vzorec platí aj pri ostatných programoch. 

Minimálna rýchlosť  prístupu k internetu, aby mohol byť internet zriadený u zákaznika je 30% tj. V prípade W-Mini 1,05Mbps / 0,3Mbps

Bežná rýchlosť prístupu k internetu je rýchlosť, ktorá bude zákazníkovi dostupna vačšinu času pri prístupe k internetu 
Hodnota bežne dostupnej rýchlosti je 65%, tj v prípade W-Mini - 4,3Mbps / 0,65Mbps

Maximálna rýchlost prístupu k internetu(100%), je rýchlosť, ktorá bude zákaznikovi dostupná počas časti dňa, keď je slabá prevádzka 
tj. Od 00:00 do 15:00 
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Počet zákazniḱov zapojených na rovnakom prípojnom bode  – zdielǎju ́určitu ́šiŕku prenosového pásma. 
Čiḿ viac zákazniḱov zdielǎ šiŕku pásma v rovnakom časovom okamihu, tým je maximálna okamžitá rýchlost ̌nižšia.

Príklad k rýchlosti sťahovania jednotlivých súborov pri programe W-Medium

Pri Maximálnej rýchlosti (8 Mbit/s) je možné stiahnut ̌FULL HD  video
o velǩosti 10 GB za 2,8 hodiny, video v nižšiej kvalite o velǩosti 700 MB za 11,7 minut́, prezentáciu
o velǩosti 20 MB za 20 sekuńd, zvukový MP3 sub́or o velǩosti 5 MB za 5 sekuńd.

Pri Bežne dostupnej rýchlosti 5,2 Mbit/s (65% z Maximálnej rýchlosti)  je možné stiahnut ̌FULL HD video o velǩosti 10 GB za približne 4,3 hodiny, video v 
nižšiej kvalite o velǩosti 700 MB za približne 17,9 minut́,
prezentáciu o velǩosti 10 MB za 16 sekuńd, zvukový MP3 sub́or o velǩosti 5 MB za 8 sekuńd.


