
viac informácií na www.giganet.sk



Cenník
internet
Pozrite si našu ponuku

www.giganet.sk
Cenník platný od 04. 05. 2020



Cenník
Internet

Optický internet FTTH/FTTB Cena za mesiac
(viazanosť 24 mes.)

Cena za mesiac
(bez viazanosti)(služba/download/upload)

Aktivácia internetu FTTH 1,00€ 120,00€

Zariaďovacie náklady

Optický internet FTTH/FTTB

(nie je potrebné zariadenie ONU)
Aktivácia internetu FTTB 45,00€ 120,00€

Optický prevodník ONU 55,00€
(jednorazovo)

Optický prevodník ONU 1,50€
(mesačne)

* FTTH optické pripojenie domácnosť, * FTTB optické pripojenie byt (spoločný bytový rozvod)

OPTI XL 16,99€ 20,99€
500/50 Mbps (neobmedzený)

OPTI L 13,99€ 17,99€
(neobmedzený)250/50 Mbps

OPTI M 10,99€ 14,99€
(neobmedzený)100/50 Mbps

(prenájom zariadenia)



Bezdrôtový internet Cena za mesiac
(viazanosť 24 mes.)

Cena za mesiac
(bez viazanosti)(služba/download/upload)

Aktivácia internetu AIR 1,00€ 79,00€

Zariaďovacie náklady

AIR Internet

(24mes.)

WiFi router 2 antény 2,4 GHz

Doplnkové zariadenia

WiFi router 2,4/5 GHz 

FTP kábel 

Verejná IP adresa

23,00€

(mesačne)

Cena

46,00€

0,34€/m

Optický kábel 2VL 0,35€/m

2,50 EUR

Mailová schránka Zadarmo

ZadarmoWebová subdoména 

Zákaznícka linka  
a informácie:  
+421 948 696 080

Platnosť cenníka: 
od 04. 05 .2020

Všetky ceny sú 

uvedené s DPH.

Bonusový systém
Bonusový systém - užívateľ má nárok na 5 % zľavu z mesačného paušálu nového zákazníka, 

ktorý pri objednávke služieb uvedie jeho zákaznícke číslo. Bonus sa môže prideliť a určiť 

len pri zadávaní objednávky a platí pre službu Internet nad sumu 10€ s DPH mesačne. 

Zľava je platná od podpisu zmluvy novým zákazníkom až do jej zániku alebo do zániku 

zmluvného vzťahu s užívateľom, ktorý túto prípojku sprostredkoval a je splatná vždy až 

po uhradení platby novým zákazníkom. Zľava je neprenosná, nenárokovateľná a môže byť 

poskytovateľom zrušená bez udania dôvodu. Pri zmene majiteľa pripojenia a následnej 

zmene zmluvy bonusy pridelené do dátumu tejto zmeny zaniknú. Nie je možné kombinovať 

bonusový systém, dcérske pripojenie či zľavu ZŤP.

AIR M 10,99€ 18,99€
(neobmedzený)20/2 Mbps

AIR S 9,99€ 12,99€
(neobmedzený)10/2 Mbps


