
 
 

 

Cenník internetu  

Rýchlosť pripojenia       Cena za službu 

(download / upload) 

10 / 1 Mbit/s         10,00 € bez DPH / 12,00 € s DPH 

20 / 2 Mbit/s         20,00 € bez DPH / 24,00 € s DPH 

Poznámka 

Individuálne je možné dohodnúť rýchlosť pripojenia podľa požiadaviek zákazníka za cenu uvedenú v zmluve o 

pripojení.  

 

Cenník volaní  

      Aktivácia    Mesačný paušál   Minimálne plnenie
1
 

Atris VoIP    zadarmo         0,-  €          2 € bez DPH 

                         2,40 € s DPH 

 

Zriaďovací poplatok          35,00 € bez DPH / 42,00 € s DPH  

(zahŕňa konfiguráciu a zapojenie zariadenia na mieste) 

Poznámka  
1 
Minimálne plnenie je suma, ktorú je potrebné prevolať každý mesiac. Ak nebude prevolaná, dorovnáme vaše 

vyúčtovanie na túto sumu. 

 

Národné hovory              Cena za minútu
2
  

Volania vo VoIP sieti ATRIS                  zadarmo
3
 

Pevné linky                  0,018 € bez DPH 

  0,022 € s DPH  

Mobilné siete                   0,110 € bez DPH 

  0,132 € s DPH  

 

Informačné a ďalšie linky             Cena za minútu 

112, 150, 155, 158               zadarmo 

0800                   zadarmo 

085 – 089                   0,125 € bez DPH 

                    0,150 € s DPH 

Poznámka  
2 

Tarifikácia: 1 + 1, teda sekundová. 
3 

Volanie v sieti ATRIS je vždy zadarmo. Ak Vám bude niekto volať z ľubovoľnej inej siete, bude platiť 

rovnako ako pri volaní na štandardnú pevnú linku v SR (platí pre geografické i nomadické čísla).  

  



 
 

 

Medzinárodné hovory (výber)
4
   pevná sieť (€/min)   mobilná sieť (€/min) 

ceny sú vrátane DPH 

Anglicko           0,008      0,301 

Česká republika         0,028      0,083 

Čína            0,034      0,034 

Francúzsko          0,011      0,042 

Holandsko           0,023      0,045 

Chorvátsko          0,179      0,460 

Kanada           0,011      0,011 

Maďarsko           0,011      0,101 

Nemecko           0,011      0,037 

Poľsko            0,019      0,023 

Rakúsko           0,016      0,025 

Rusko            0,056      0,214 

Švajčiarsko          0,022      0,150 

Taliansko           0,009      0,086 

Ukrajina           0,181      0,339 

USA            0,020      0,020 

 

 

Cenník zariadení a materiálu
5
 

Internet 

Anténa MIKROTIK RouterBOARD SXT Lite-5 52 € bez DPH  

62,40 € s DPH 
Kábel FTP Cat5e          0,39 € bez DPH  

0,47 € s DPH 
 

VoIP 

Telefón Grandstream DP715 (so základňou)   67 € bez DPH  

80,40 € s DPH  

Telefón Grandstream DP710 (s nabíjacou miskou)  39 € bez DPH  

46,80 € s DPH  
 

 

Poznámka  
5

 Uvedená predajná cena zariadenia a materiálu je jeho maximálna cena. Presná cena za zariadenie je predmetom 

cenovej ponuky vystavenej na vyžiadanie, resp. môže byť dohodnutá iným spôsobom.  

Ceny ostatných voliteľných zariadení (router, switch a pod.) budú predmetom individuálnej cenovej ponuky 

vychádzajúcej z konkrétneho návrhu riešenia (typov zariadení) a zariadení dostupných na trhu v čase 

vypracovania ponuky.   



 
 

 

Cenník služieb  
Hodinová sadzba (osobohodina)6

      15 € bez DPH  

18 € s DPH  
Poznámka  
6
Na faktúre môžu byť samostatne rozpísané práce ocenené podľa odpracovaného času na základe hodinovej 

sadzby. Uvedená sadzba sa uplatňuje na všetky bežné servisné práce a služby týkajúce sa internetu a VoIP 

telefónie (napr. konfigurácia VoIP zariadení, zriadenie internetového pripojenia – od kabeláže až po 

konfiguráciu zariadení, a pod.), pokiaľ nie je so zákazníkom v individuálnych prípadoch dohodnuté inak, napr. 

na základe cenovej ponuky. V rámci sadzby sa počíta každá začatá polhodina.  

 

Oprávnený servisný zásah, teda ak chyba je na strane poskytovateľa, nie u zákazníka, je na náklady spoločnosti 

ATRIS.  

 

 

 

Cenník je platný a účinný od 01.03.2016  

 

 

Schválil:  
 

Ing. Igor Kirňák,  

konateľ spoločnosti 


