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1. Ceník telekomunikačních služeb společnosti Golden Support s.r.o. 

 
INTERNET PROFI 
ID služby Název služby Zřízení SLA Cena 

 
i_profi_30M 

INTERNET PROFI  1:1 maximální 

/ inzerovaná rychlost 30 Mbps / 

běžně dostupná rychlost 30 Mbps 

  
99,6
% 

 
3 000 Kč/měs.

 
i_profi_50M 

INTERNET PROFI 1:1 maximální / 

inzerovaná rychlost 50 Mbps / 

běžně dostupná rychlost 50 Mbps 

  
99,6
% 

 
5 000 Kč/měs.

 
i_profi_80M 

INTERNET PROFI 1:1 maximální / 

inzerovaná rychlost 80 Mbps / 

běžně dostupná rychlost 80 Mbps 

  
99,6
% 

 
8 000 Kč/měs.

start_i_profi Aktivace internetové přípojky PROFI 5 dní  zdarma 

Služby INTERNET PROFI jsou určeny pro připojení kanceláří nebo menších firem. Služba je bez 
agregace, je postavena na optice s garantovanou kapacitou a dostupností SLA. V ceně aktivace 
služby může být dohledovaný WiFi router. Ceny jsou bez DPH. 

2. Potvrzení podmínek a zřízení služby 
 

Ceník je orientační, na základě závazné poptávky nebo podepsané Smlouvy bude provedeno 

technické šetření na místě instalace, konzultace se zákazníkem apod. 

Na základě zjištěných skutečností budou zákazníkovi potvrzeny finální ceny, finální termín instalace 

a případně omezení poskytovaných Služeb. V případě již podepsané smlouvy, kdy zákazník 

neakceptuje změny plynoucí ze zjištěných skutečností, nebo nelze službu zřídit, má Golden Support 

s.r.o. právo od smlouvy odstoupit. 

3. Provozní podmínky 

Maximální rychlost služby: Maximální rychlost služby je rychlost odpovídající stahování (download) 
a vkládaní (upload) dat, která odpovídá přenosovým možnostem technologie použité při poskytování 
služby v kombinaci s fyzikálními vlastnostmi přípojného vedení a koncového bodu služby. Maximální 
rychlost služby představuje teoretické́ maximum rychlosti pro výběr poskytované služby a může se v 
průběhu časů měnit zejména v závislosti na změnách fyzikálních vlastností přípojného vedení. 
Maximální rychlost v okamžiku uzavření Smlouvy odpovídá rychlosti uvedené v Ceníku a/nebo ve 
Smlouvě. 

 
Inzerovaná rychlost služby: Inzerovaná rychlost služby je rychlost odpovídající maximální rychlosti 
stahování (download) a vkládaní (upload) dat uvedené́ v parametrech varianty služby, kterou si 
zákazník zvolil při uzavření Smlouvy / zaslání objednávky. Inzerovaná rychlost služby je menší nebo 
rovna Maximální rychlosti služby a odpovídá rychlosti uvedené v Ceníku a/nebo ve Smlouvě. 
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Běžně dostupná rychlost služby: Běžně dostupná rychlost služby je rychlost odpovídající 
stahování (download) a vkládaní (upload) dat, jejíž hodnotu může zákazník předpokládat a reálně 
dosahovat v době, kdy danou službu používá. Není-li ve Smlouvě/objednávce uvedeno jinak, 
odpovídá hodnota běžně dostupné rychlosti služby alespoň 60 % hodnoty Inzerované́ rychlosti 
služby a je dostupná́ v 95 % času během jednoho kalendářního dne. 

 
Minimální rychlost služby: Minimální rychlostí služby se rozumí nejnižší rychlost stahování 
(download) nebo vkládání (upload) dat, kterou se Poskytovatel zavazuje zákazníkovi poskytnout. 
Není-li ve Smlouvě/objednávce uvedeno jinak, odpovídá hodnota minimální rychlosti služby alespoň 
30 % hodnoty Inzerované rychlosti služby. 

 
Velká trvající odchylka: Za velkou trvající odchylku od Běžně dostupné rychlosti stahování 
(download) nebo vkládaní (upload) dat se považuje taková odchylka, která vytváří souvislý pokles 
výkonu služby, tj. pokles Skutečně̌ dosahované rychlosti pod hodnotu Běžně dostupné rychlosti v 
intervalu delším než̌ 70 minut. 

 
Velká opakující se odchylka: Za velkou opakující se odchylku od Běžně dostupné rychlosti 

stahování (download) nebo vkládaní (upload) dat se považuje taková́ odchylka, při které dojde 

alespoň ke třem poklesům Skutečně dosahované rychlosti pod hodnotu Běžně dostupné rychlosti v 

intervalu delším nebo rovno 3,5 minutám v časovém úseku 90 minut. 

 

4. Ostatní ujednání 
 

Nedílnou součástí Smlouvy je Ceník a Všeobecné obchodní podmínky. Odchylná ujednání ve 

Smlouvě mají přednost před ujednáními ve Všeobecných obchodních podmínkách. Smluvní strany 

se dohodly, že Seznam kontaktních osob mohou měnit formou jednostranného oznámení druhé 

straně prostřednictvím některé z pověřených osob. 

DPH je účtováno ve výši dle platných právních předpisů. Veškerá zařízení poskytnuta v rámci Služby 

zůstávají majetkem Poskytovatele. Vyúčtování je provedeno za příslušnou periodu dle aktuálního 

Ceníku. 

Zákazník prohlašuje, že se seznámil se Všeobecnými obchodními podmínkami poskytování služeb 

elektronických komunikací společnosti Golden Support s.r.o. (Všeobecné podmínky), Smlouvou a 

příslušným Ceníkem, a že s nimi souhlasí. Zákazník dále prohlašuje, že je mu známa povaha, 

rozsah a omezení Služby, které je předmětem Smlouvy a Specifikací služeb, a že předmět smlouvy 

je dostatečně vymezen. 


