
 

Český bezdrát s.r.o. , Zámečnická 592, Příbor 742 58, tel. 590 990 006, e-mail: obchod@eri.cz                                                        Všeobecné podmínky platné od 8.2.2014 

 

Popis a ceník  Služby Eri – ADSL Panter cool: 
(platí pro Služby objednané od 25.4.2016) 
 

1. zřízení Služby Eri - ADSL Panter cool od 164 Kč (platí při objednání Služby s AKCÍ), 

2. zřízení Služby Eri - ADSL Panter cool za 990 Kč (platí při objednání Služby bez AKCE), 

3. možnost dodání koncového zařízení Služby Wi-Fi ADSL2+ modemu ZyXEL Prestige 660 HN za zvýhodněnou cenu 495 Kč, 

4. možnost využití telefonní služby EriVoIP s výhodným cenovým tarifem EriVoIP – Panter L, M nebo S, 

5. doplňková Služba Eri - Strážce (AOKPE) - zabezpečení, monitoring a nastavení Vašeho Internetového připojení, 

6. možnost zrušení tel. linky od O2 - již nemusíte platit žádný měsíční poplatek O2, 

7. až 2 x e-Mail schránka s doménou eri.cz (200 MB/ schránku, celkem 400 MB) 

8. rychlost připojení až 5120 / 256 Kbps, agregace max: 1:40, 

9. připojení k Internetu 24 hodin denně, 

10. smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 

Služba Eri-ADSL Panter cool + zabezpečení Eri - Strážce (AOKPE) 
Agregace 

služby 

Standardní cena (v Kč/měs.) 

bez minimální délky trvání smlouvy 

Služba Eri - Strážce (AOKPE) - (firemní  řešení s QoS a ochranou 

 proti DoS a DDOS útokům) 

1:40 

0 Kč 

Služba Eri-ADSL Panter cool 299 Kč/ měs. 

Možnost přidělení statické veřejné IP adresy 99 Kč/ měs. 

Možnost využívání telefonní Služby EriVoIP 99 Kč/ měs. 

Měsíční limit dat – FUP ( Up + Down ) 75 GB / měs.  

Měsíční cena platí po celou dobu trvání smlouvy za podmínky dodržení závazků ze strany Uživatele – zákazníka (tj. zejména řádná a 

včasná úhrada všech plateb vůči Poskytovateli - ČB). Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní dobou 1, 3 nebo 6 měsíců       

(dle zvolení Uživatelem – zákazníkem). Výpovědní doba začíná běžet prvního dne následujícího kalendářního měsíce po doručení  

výpovědi druhé smluvní straně. 

V případě, že Uživatel (zákazník) překročí sjednaný měsíční limit dat 75 GB/měs. je Poskytovatelem uplatněn v době vytížení sítě 

Eri automatický FUP - snížení rychlosti připojení až na 96/32 Kbps. Měsíční limit dat je počítán vždy za posledních 30 kalendářních 

dnů. Aktualizace FUP – zařazení do FUPu je prováděno automaticky 1 x denně. Tzn. jakmile součet přenesených dat za posledních 30 

dnů klesne pod 75 GB, je Uživatel automaticky vyřazen z FUPu a rychlost připojení zvýšena na sjednanou výši. 

V případě, kdy Uživatel využívá současně v daném měsíci i Službu EriMobile není FUP u služby Eri – ADSL Panter cool uplatňován. 

 

Koncové zařízení Služby Eri – ADSL Panter cool Standardní cena Zvýhodněná cena 

Wi-Fi ADSL modem ZyXEL Prestige 660 HN  1.592 Kč   495 Kč 

Wi-Fi ADSL modem ZyXEL Prestige 660 HN + VoIP brána Cisco SPA 112 3.081 Kč  1.888 Kč 

 
Možnost zachovat stávající pevné tel. číslo Uživatele (zákazníka). Cena za aktivaci Služby EriVoIP  je 0 Kč / tel. číslo (poskytnutá 

jednorázová sleva 489 Kč/ tel. číslo). Cena za přenesení – portaci tel. čísla od stávajícího operátora Uživatele (zákazníka) je 578 Kč/ tel. 

číslo. Platný ceník telefonních Služeb EriVoIP je uveden na www.eri.cz. 

 

 

Dopravné a balné po celé ČR - PPL spedice: 200 Kč/ balík (až 2ks koncového zařízení za jednu cenu dopravy).  

 

 

Cena Služby Eri – ADSL Panter cool (první měsíční poplatek) a zboží včetně ceny za dopravné a balné je hrazena předem na základě 

vystavené zálohové faktury. Odesláním elektronické objednávky uzavíráte Smlouvu na dobu neurčitou s výpovědní dobou                   

1, 3 nebo 6 měsíců (dle Vaší volby uvedené v této objednávce). Současně souhlasíte s platným ceníkem Služeb sítě Eri a platnými Vše-

obecnými podmínkami  poskytování služeb sítě Eri a potvrzujete, že jste byli s těmito Všeobecnými podmínkami a Ceníkem seznámeni 

(vše uvedeno v platném znění na www.eri.cz). 

 

Minimální nabízenou a minimální zaručenou úrovní kvality, je u Služeb typu Eri - ADSL Panter cool rychlost připojení k Internetu / 40. 

 

 

Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH 21%. 
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Český bezdrát s.r.o. , Zámečnická 592, Příbor 742 58, tel. 590 990 006, e-mail: obchod@eri.cz                                                        Všeobecné podmínky platné od 8.2.2014 

 

Popis a ceník  Služby Eri – ADSL Panter cool: 
(platí pro Služby objednané od 25.4.2016) 
 

1. zřízení Služby Eri - ADSL Panter cool od 164 Kč (platí při objednání Služby s AKCÍ), 

2. zřízení Služby Eri - ADSL Panter cool za 990 Kč (platí při objednání Služby bez AKCE), 

3. možnost dodání koncového zařízení Služby Wi-Fi ADSL2+ modemu ZyXEL Prestige 660 HN za zvýhodněnou cenu 495 Kč, 

4. možnost využití telefonní služby EriVoIP s výhodným cenovým tarifem EriVoIP – Panter L, M nebo S, 

5. doplňková Služba Eri - Strážce ( AOKPE ) - zabezpečení, monitoring a nastavení Vašeho Internetového připojení, 

6. možnost zrušení tel. linky od O2 - již nemusíte platit žádný měsíční poplatek O2, 

7. až 2 x e-Mail schránka s doménou eri.cz ( 200 MB/ schránku, celkem 400 MB ) 

8. rychlost připojení až 10240 / 512 Kbps, agregace max: 1:40, 

9. připojení k Internetu 24 hodin denně, 

10. smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 

Služba Eri-ADSL Panter cool + zabezpečení Eri-Strážce (AOKPE) 
Agregace 

služby 

Standardní cena (v Kč/měs.) 

bez minimální délky trvání smlouvy 

Služba Eri - Strážce (AOKPE) - (firemní  řešení s QoS a ochranou 

 proti DoS a DDOS útokům) 

1:40 

0 Kč 

Služba Eri-ADSL Panter cool 319 Kč/ měs. 

Možnost přidělení statické veřejné IP adresy 99 Kč/ měs. 

Možnost využívání telefonní Služby EriVoIP 99 Kč/ měs. 

Měsíční limit dat – FUP ( Up + Down ) 75 GB / měs.  

Měsíční cena platí po celou dobu trvání smlouvy za podmínky dodržení závazků ze strany Uživatele – zákazníka (tj. zejména řádná a 

včasná úhrada všech plateb vůči Poskytovateli - ČB). Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní dobou 1, 3 nebo 6 měsíců       

(dle zvolení Uživatelem – zákazníkem). Výpovědní doba začíná běžet prvního dne následujícího kalendářního měsíce po doručení      

výpovědi druhé smluvní straně. 

V případě, že Uživatel (zákazník) překročí sjednaný měsíční limit dat 75 GB/měs. je Poskytovatelem uplatněn v době vytížení sítě 

Eri automatický FUP - snížení rychlosti připojení až na 96/32 Kbps. Měsíční limit dat je počítán vždy za posledních 30 kalendářních 

dnů. Aktualizace FUP – zařazení do FUPu je prováděno automaticky 1 x denně. Tzn. jakmile součet přenesených dat za posledních 30 

dnů klesne pod 75 GB, je Uživatel automaticky vyřazen z FUPu a rychlost připojení zvýšena na sjednanou výši. 

V případě, kdy Uživatel využívá současně v daném měsíci i Službu EriMobile není FUP u služby Eri – ADSL Panter cool uplatňován. 

 

Koncové zařízení Služby Eri – ADSL Panter cool Standardní cena Zvýhodněná cena 

Wi-Fi ADSL modem ZyXEL Prestige 660 HN  1.592 Kč   495 Kč 

Wi-Fi ADSL modem ZyXEL Prestige 660 HN + VoIP brána Cisco SPA 112 3.081 Kč  1.888 Kč 

 
Možnost zachovat stávající pevné tel. číslo Uživatele (zákazníka). Cena za aktivaci Služby EriVoIP  je 0 Kč / tel. číslo (poskytnutá jed-

norázová sleva 489 Kč/ tel. číslo). Cena za přenesení – portaci tel. čísla od stávajícího operátora Uživatele (zákazníka) je 578 Kč/ tel. 

číslo. Platný ceník telefonních Služeb EriVoIP je uveden na www.eri.cz. 

 

 

Dopravné a balné po celé ČR - PPL spedice: 200 Kč/ balík (až 2ks koncového zařízení za jednu cenu dopravy).  

 

 

Cena Služby Eri – ADSL Panter cool (první měsíční poplatek) a zboží včetně ceny za dopravné a balné je hrazena předem na základě 

vystavené zálohové faktury. Odesláním elektronické objednávky uzavíráte Smlouvu na dobu neurčitou s výpovědní dobou                     

1, 3 nebo 6 měsíců (dle Vaší volby uvedené v této objednávce). Současně souhlasíte s platným ceníkem Služeb sítě Eri a platnými Všeo-

becnými podmínkami poskytování služeb sítě Eri a potvrzujete, že jste byli s těmito Všeobecnými podmínkami a Ceníkem seznámeni 

(vše uvedeno v platném znění na www.eri.cz). 

 

Minimální nabízenou a minimální zaručenou úrovní kvality, je u Služeb typu Eri - ADSL Panter cool rychlost připojení k Internetu / 40. 

 

Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH 21%. 

mailto:obchod@eri.cz
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Český bezdrát s.r.o. , Zámečnická 592, Příbor 742 58, tel. 590 990 006, e-mail: obchod@eri.cz                                                        Všeobecné podmínky platné od 8.2.2014 

 

Popis a ceník  Služby Eri – ADSL Panter good: 
(platí pro Služby objednané od 1.2.2016) 
 

1. Zřízení Služby Eri - ADSL Panter good za 0 Kč (poskytnuta sleva ve výši 1. 879 Kč), 

2. možnost dodání koncového zařízení Služby Wi-Fi ADSL2+ modemu ZyXEL Prestige 660 HN za zvýhodněnou cenu 495 Kč, 

3. možnost využití telefonní služby EriVoIP s výhodným cenovým tarifem EriVoIP – Panter L, M nebo S, 

4. doplňková Služba Eri - Strážce (AOKPE) - zabezpečení, monitoring a nastavení Vašeho Internetového připojení, 

5. možnost zrušení tel. linky od O2 - již nemusíte platit žádný měsíční poplatek O2, 

6. až 4 x e-Mail schránka s doménou eri.cz ( 200 MB/ schránku, celkem 800 MB ) 

7. rychlost připojení až 5120 / 256 Kbps, agregace max: 1:15, 

8. připojení k Internetu 24 hodin denně, 

9. smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 

Služba Eri-ADSL Panter good + zabezpečení Eri-Strážce (AOKPE) 
Agregace 

služby 

Standardní cena (v Kč/měs.) 

bez minimální délky trvání smlouvy 

Služba Eri - Strážce (AOKPE) - (firemní  řešení s QoS a ochranou 

 proti DoS a DDOS útokům) 

1:15 

0 Kč 

Služba Eri-ADSL Panter good 495 Kč/ měs. 

Možnost přidělení statické veřejné IP adresy 99 Kč/ měs. 

Možnost využívání telefonní Služby EriVoIP 99 Kč/ měs. 

Měsíční limit dat – FUP ( Up + Down ) 100 GB / měs.  

Měsíční cena platí po celou dobu trvání smlouvy za podmínky dodržení závazků ze strany Uživatele – zákazníka (tj. zejména řádná a 

včasná úhrada všech plateb vůči Poskytovateli - ČB). Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní dobou 1, 3 nebo 6 měsíců       

(dle zvolení Uživatelem – zákazníkem). Výpovědní doba začíná běžet prvního dne následujícího kalendářního měsíce po doručení  

výpovědi druhé smluvní straně. 

V případě, že Uživatel (zákazník) překročí sjednaný měsíční limit dat 100 GB/měs. je Poskytovatelem uplatněn v době vytížení sítě 

Eri automatický FUP - snížení rychlosti připojení až na 96/32 Kbps. Měsíční limit dat je počítán vždy za posledních 30 kalendářních 

dnů. Aktualizace FUP – zařazení do FUPu je prováděno automaticky 1 x denně. Tzn. jakmile součet přenesených dat za posledních 30 

dnů klesne pod 100 GB, je Uživatel automaticky vyřazen z FUPu a rychlost připojení zvýšena na sjednanou výši. 

V případě, kdy Uživatel využívá současně v daném měsíci i Službu EriMobile není FUP u služby Eri – ADSL Panter good uplatňován. 

 

Koncové zařízení Služby Eri – ADSL Panter good Standardní cena Zvýhodněná cena 

Wi-Fi ADSL modem ZyXEL Prestige 660 HN  1.592 Kč   495 Kč 

Wi-Fi ADSL modem ZyXEL Prestige 660 HN + VoIP brána Cisco SPA 112 3.081 Kč  1.888 Kč 

 
Možnost zachovat stávající pevné tel. číslo Uživatele (zákazníka). Cena za aktivaci Služby EriVoIP  je 0 Kč / tel. číslo (poskytnutá 

jednorázová sleva 489 Kč/ tel. číslo). Cena za přenesení – portaci tel. čísla od stávajícího operátora Uživatele (zákazníka) je 578 Kč/ tel. 

číslo. Platný ceník telefonních Služeb EriVoIP je uveden na www.eri.cz. 

 

 

Dopravné a balné po celé ČR - PPL spedice: 200 Kč/ balík (až 2ks koncového zařízení za jednu cenu dopravy).  

 

 

Cena Služby Eri – ADSL Panter good (první měsíční poplatek) a zboží včetně ceny za dopravné a balné je hrazena předem na základě 

vystavené zálohové faktury. Odesláním elektronické objednávky uzavíráte Smlouvu na dobu neurčitou s výpovědní dobou                   

1, 3 nebo 6 měsíců (dle Vaší volby uvedené v této objednávce). Současně souhlasíte s platným ceníkem Služeb sítě Eri a platnými Vše-

obecnými podmínkami poskytování služeb sítě Eri a potvrzujete, že jste byli s těmito Všeobecnými podmínkami a Ceníkem seznámeni 

(vše uvedeno v platném znění na www.eri.cz). 

 

Minimální nabízenou a minimální zaručenou úrovní kvality, je u Služeb typu Eri - ADSL Panter good rychlost připojení k Internetu / 15. 

 

 

Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH 21%. 
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Český bezdrát s.r.o. , Zámečnická 592, Příbor 742 58, tel. 590 990 006, e-mail: obchod@eri.cz                                                        Všeobecné podmínky platné od 8.2.2014 

 

Popis a ceník  Služby Eri – ADSL Panter good: 
(platí pro Služby objednané od 1.2.2016) 
 

1. Zřízení Služby Eri - ADSL Panter good za 0 Kč (poskytnuta sleva ve výši 1. 879 Kč), 

2. možnost dodání koncového zařízení Služby Wi-Fi ADSL2+ modemu ZyXEL Prestige 660 HN za zvýhodněnou cenu 495 Kč, 

3. možnost využití telefonní služby EriVoIP s výhodným cenovým tarifem EriVoIP – Panter L, M nebo S, 

4. doplňková Služba Eri - Strážce (AOKPE) - zabezpečení, monitoring a nastavení Vašeho Internetového připojení, 

5. možnost zrušení tel. linky od O2 - již nemusíte platit žádný měsíční poplatek O2, 

6. až 4 x e-Mail schránka s doménou eri.cz ( 200 MB/ schránku, celkem 800 MB ) 

7. rychlost připojení až 10240 / 512 Kbps, agregace max: 1:15, 

8. připojení k Internetu 24 hodin denně, 

9. smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 

Služba Eri-ADSL Panter good + zabezpečení Eri-Strážce (AOKPE) 
Agregace 

služby 

Standardní cena (v Kč/měs.) 

bez minimální délky trvání smlouvy 

Služba Eri - Strážce (AOKPE) - (firemní  řešení s QoS a ochranou 

 proti DoS a DDOS útokům) 

1:15 

0 Kč 

Služba Eri-ADSL Panter good 577 Kč/ měs. 

Možnost přidělení statické veřejné IP adresy 99 Kč/ měs. 

Možnost využívání telefonní Služby EriVoIP 99 Kč/ měs. 

Měsíční limit dat – FUP ( Up + Down ) 100 GB / měs.  

Měsíční cena platí po celou dobu trvání smlouvy za podmínky dodržení závazků ze strany Uživatele – zákazníka (tj. zejména řádná a 

včasná úhrada všech plateb vůči Poskytovateli - ČB). Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní dobou 1, 3 nebo 6 měsíců       

(dle zvolení Uživatelem – zákazníkem). Výpovědní doba začíná běžet prvního dne následujícího kalendářního měsíce po doručení      

výpovědi druhé smluvní straně. 

V případě, že Uživatel (zákazník) překročí sjednaný měsíční limit dat 100 GB/měs. je Poskytovatelem uplatněn v době vytížení sítě 

Eri automatický FUP - snížení rychlosti připojení až na 96/32 Kbps. Měsíční limit dat je počítán vždy za posledních 30 kalendářních 

dnů. Aktualizace FUP – zařazení do FUPu je prováděno automaticky 1 x denně. Tzn. jakmile součet přenesených dat za posledních 30 

dnů klesne pod 100 GB, je Uživatel automaticky vyřazen z FUPu a rychlost připojení zvýšena na sjednanou výši. 

V případě, kdy Uživatel využívá současně v daném měsíci i Službu EriMobile není FUP u služby Eri – ADSL Panter good uplatňován. 

 

Koncové zařízení Služby Eri – ADSL Panter good Standardní cena Zvýhodněná cena 

Wi-Fi ADSL modem ZyXEL Prestige 660 HN  1.592 Kč   495 Kč 

Wi-Fi ADSL modem ZyXEL Prestige 660 HN + VoIP brána Cisco SPA 112 3.081 Kč  1.888 Kč 

 
Možnost zachovat stávající pevné tel. číslo Uživatele (zákazníka). Cena za aktivaci Služby EriVoIP  je 0 Kč / tel. číslo (poskytnutá jed-

norázová sleva 489 Kč/ tel. číslo). Cena za přenesení – portaci tel. čísla od stávajícího operátora Uživatele (zákazníka) je 578 Kč/ tel. 

číslo. Platný ceník telefonních Služeb EriVoIP je uveden na www.eri.cz. 

 

 

Dopravné a balné po celé ČR - PPL spedice: 200 Kč/ balík (až 2ks koncového zařízení za jednu cenu dopravy).  

 

 

Cena Služby Eri – ADSL Panter good (první měsíční poplatek) a zboží včetně ceny za dopravné a balné je hrazena předem na základě 

vystavené zálohové faktury. Odesláním elektronické objednávky uzavíráte Smlouvu na dobu neurčitou s výpovědní dobou                     

1, 3 nebo 6 měsíců (dle Vaší volby uvedené v této objednávce). Současně souhlasíte s platným ceníkem Služeb sítě Eri a platnými Všeo-

becnými podmínkami poskytování služeb sítě Eri a potvrzujete, že jste byli s těmito Všeobecnými podmínkami a Ceníkem seznámeni 

(vše uvedeno v platném znění na www.eri.cz). 

 

Minimální nabízenou a minimální zaručenou úrovní kvality, je u Služeb typu Eri - ADSL Panter good rychlost připojení k Internetu / 15. 

 

 

Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH 21%. 

mailto:obchod@eri.cz
http://www.eri.cz/eri-strazce-aokpe
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Český bezdrát s.r.o. , Zámečnická 592, Příbor 742 58, tel. 590 990 006, e-mail: obchod@eri.cz                                                        Všeobecné podmínky platné od 8.2.2014 

 

Popis a ceník  Služby Eri – ADSL Panter excellent: 
(platí pro Služby objednané od 1.2.2016) 
 

1. Zřízení Služby Eri - ADSL Panter excellent za 0 Kč (poskytnuta sleva ve výši 1. 879 Kč), 

2. možnost dodání koncového zařízení Služby Wi-Fi ADSL2+ modemu ZyXEL Prestige 660 HN za zvýhodněnou cenu 495 Kč, 

3. možnost využití telefonní služby EriVoIP s výhodným cenovým tarifem EriVoIP – Panter L, M nebo S, 

4. doplňková Služba Eri - Strážce (AOKPE) - zabezpečení, monitoring a nastavení Vašeho Internetového připojení, 

5. možnost zrušení tel. linky od O2 - již nemusíte platit žádný měsíční poplatek O2, 

6. až 8 x e-Mail schránka s doménou eri.cz ( 200 MB/ schránku, celkem 1.6 GB ) 

7. rychlost připojení až 5120 / 256 Kbps, agregace max: 1:8, 

8. připojení k Internetu 24 hodin denně, 

9. smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 

Služba Eri-ADSL Panter excellent + zabezpečení Eri-Strážce (AOKPE) 
Agregace 

služby 

Standardní cena (v Kč/měs.) 

bez minimální délky trvání smlouvy 

Služba Eri - Strážce (AOKPE) - (firemní  řešení s QoS a ochranou  proti 

DoS a DDOS útokům) 

1:8 

0 Kč 

Služba Eri-ADSL Panter excellent 536 Kč/ měs. 

Možnost přidělení statické veřejné IP adresy 99 Kč/ měs. 

Možnost využívání telefonní Služby EriVoIP 99 Kč/ měs. 

Měsíční limit dat – FUP ( Up + Down ) 150 GB / měs.  

Měsíční cena platí po celou dobu trvání smlouvy za podmínky dodržení závazků ze strany Uživatele – zákazníka (tj. zejména řádná a 

včasná úhrada všech plateb vůči Poskytovateli - ČB). Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní dobou 1, 3 nebo 6 měsíců       

(dle zvolení Uživatelem – zákazníkem). Výpovědní doba začíná běžet prvního dne následujícího kalendářního měsíce po doručení   

výpovědi druhé smluvní straně. 

V případě, že Uživatel (zákazník) překročí sjednaný měsíční limit dat 150 GB/měs. je Poskytovatelem uplatněn v době vytížení sítě 

Eri automatický FUP - snížení rychlosti připojení až na 96/32 Kbps. Měsíční limit dat je počítán vždy za posledních 30 kalendářních 

dnů. Aktualizace FUP – zařazení do FUPu je prováděno automaticky 1 x denně. Tzn. jakmile součet přenesených dat za posledních 30 

dnů klesne pod 150 GB, je Uživatel automaticky vyřazen z FUPu a rychlost připojení zvýšena na sjednanou výši. 

V případě, kdy Uživatel využívá současně v daném měsíci i Službu EriMobile není FUP u služby Eri – ADSL Panter excellent        

uplatňován. 

 

Koncové zařízení Služby Eri – ADSL Panter excellent Standardní cena Zvýhodněná cena 

Wi-Fi ADSL modem ZyXEL Prestige 660 HN  1.592 Kč   495 Kč 

Wi-Fi ADSL modem ZyXEL Prestige 660 HN + VoIP brána Cisco SPA 112 3.081 Kč  1.888 Kč 

 
Možnost zachovat stávající pevné tel. číslo Uživatele (zákazníka). Cena za aktivaci Služby EriVoIP  je 0 Kč / tel. číslo (poskytnutá 

jednorázová sleva 489 Kč/ tel. číslo). Cena za přenesení – portaci tel. čísla od stávajícího operátora Uživatele (zákazníka) je 578 Kč/ tel. 

číslo. Platný ceník telefonních Služeb EriVoIP je uveden na www.eri.cz. 

 

Dopravné a balné po celé ČR - PPL spedice: 200 Kč/ balík (až 2ks koncového zařízení za jednu cenu dopravy).  

 

Cena Služby Eri – ADSL Panter excellent (první měsíční poplatek) a zboží včetně ceny za dopravné a balné je hrazena předem na 

základě vystavené zálohové faktury. Odesláním elektronické objednávky uzavíráte Smlouvu na dobu neurčitou s výpovědní dobou      

1, 3 nebo 6 měsíců (dle Vaší volby uvedené v této objednávce). Současně souhlasíte s platným ceníkem Služeb sítě Eri a platnými Vše-

obecnými podmínkami poskytování služeb sítě Eri a potvrzujete, že jste byli s těmito Všeobecnými podmínkami a Ceníkem seznámeni 

(vše uvedeno v platném znění na www.eri.cz). 

 

Minimální nabízenou a minimální zaručenou úrovní kvality, je u Služeb typu Eri - ADSL Panter excellent rychlost připojení k 

Internetu / 8. 

 

 

Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH 21%. 
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Český bezdrát s.r.o. , Zámečnická 592, Příbor 742 58, tel. 590 990 006, e-mail: obchod@eri.cz                                                        Všeobecné podmínky platné od 8.2.2014 

 

Popis a ceník  Služby Eri – ADSL Panter excellent: 
(platí pro Služby objednané od 1.2.2016) 
 

1. Zřízení Služby Eri - ADSL Panter excellent za 0 Kč (poskytnuta sleva ve výši 1. 879 Kč), 

2. možnost dodání koncového zařízení Služby Wi-Fi ADSL2+ modemu ZyXEL Prestige 660 HN za zvýhodněnou cenu 495 Kč, 

3. možnost využití telefonní služby EriVoIP s výhodným cenovým tarifem EriVoIP – Panter L, M nebo S, 

4. doplňková Služba Eri - Strážce (AOKPE) - zabezpečení, monitoring a nastavení Vašeho Internetového připojení, 

5. možnost zrušení tel. linky od O2 - již nemusíte platit žádný měsíční poplatek O2, 

6. až 8 x e-Mail schránka s doménou eri.cz ( 200 MB/ schránku, celkem 1.6 GB ) 

7. rychlost připojení až 10240 / 512 Kbps, agregace max: 1:8, 

8. připojení k Internetu 24 hodin denně, 

9. smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 

Služba Eri-ADSL Panter excellent + zabezpečení Eri-Strážce (AOKPE) 
Agregace 

služby 

Standardní cena (v Kč/měs.) 

bez minimální délky trvání smlouvy 

Služba Eri - Strážce (AOKPE) - (firemní  řešení s QoS a ochranou  proti 

DoS a DDOS útokům) 

1:8 

0 Kč 

Služba Eri-ADSL Panter excellent 619 Kč/ měs. 

Možnost přidělení statické veřejné IP adresy 99 Kč/ měs. 

Možnost využívání telefonní Služby EriVoIP 99 Kč/ měs. 

Měsíční limit dat – FUP ( Up + Down ) 150 GB / měs.  

Měsíční cena platí po celou dobu trvání smlouvy za podmínky dodržení závazků ze strany Uživatele – zákazníka (tj. zejména řádná a 

včasná úhrada všech plateb vůči Poskytovateli - ČB). Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní dobou 1, 3 nebo 6 měsíců       

(dle zvolení Uživatelem – zákazníkem). Výpovědní doba začíná běžet prvního dne následujícího kalendářního měsíce po doručení      

výpovědi druhé smluvní straně. 

V případě, že Uživatel (zákazník) překročí sjednaný měsíční limit dat 150 GB/měs. je Poskytovatelem uplatněn v době vytížení sítě 

Eri automatický FUP - snížení rychlosti připojení až na 96/32 Kbps. Měsíční limit dat je počítán vždy za posledních 30 kalendářních 

dnů. Aktualizace FUP – zařazení do FUPu je prováděno automaticky 1 x denně. Tzn. jakmile součet přenesených dat za posledních 30 

dnů klesne pod 150 GB, je Uživatel automaticky vyřazen z FUPu a rychlost připojení zvýšena na sjednanou výši. 

V případě, kdy Uživatel využívá současně v daném měsíci i Službu EriMobile není FUP u služby Eri – ADSL Panter excellent         

uplatňován. 

 

Koncové zařízení Služby Eri – ADSL Panter excellent Standardní cena Zvýhodněná cena 

Wi-Fi ADSL modem ZyXEL Prestige 660 HN  1.592 Kč   495 Kč 

Wi-Fi ADSL modem ZyXEL Prestige 660 HN + VoIP brána Cisco SPA 112 3.081 Kč  1.888 Kč 

 
Možnost zachovat stávající pevné tel. číslo Uživatele (zákazníka). Cena za aktivaci Služby EriVoIP  je 0 Kč / tel. číslo (poskytnutá jed-

norázová sleva 489 Kč/ tel. číslo). Cena za přenesení – portaci tel. čísla od stávajícího operátora Uživatele (zákazníka) je 578 Kč/ tel. 

číslo. Platný ceník telefonních Služeb EriVoIP je uveden na www.eri.cz. 

 

Dopravné a balné po celé ČR - PPL spedice: 200 Kč/ balík (až 2ks koncového zařízení za jednu cenu dopravy).  

 

Cena Služby Eri – ADSL Panter excellent (první měsíční poplatek) a zboží včetně ceny za dopravné a balné je hrazena předem na zá-

kladě vystavené zálohové faktury. Odesláním elektronické objednávky uzavíráte Smlouvu na dobu neurčitou s výpovědní dobou            

1, 3 nebo 6 měsíců (dle Vaší volby uvedené v této objednávce). Současně souhlasíte s platným ceníkem Služeb sítě Eri a platnými Všeo-

becnými podmínkami poskytování služeb sítě Eri a potvrzujete, že jste byli s těmito Všeobecnými podmínkami a Ceníkem seznámeni 

(vše uvedeno v platném znění na www.eri.cz). 

 

Minimální nabízenou a minimální zaručenou úrovní kvality, je u Služeb typu Eri - ADSL Panter excellent rychlost připojení k  

Internetu / 8.  

 

 

Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH 21%. 
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Český bezdrát s.r.o. , Zámečnická 592, Příbor 742 58, tel. 590 990 006, e-mail: obchod@eri.cz                                                        Všeobecné podmínky platné od 8.2.2014 

 

Popis a ceník  Služby Eri – VDSL Panter cool: 
(platí pro Služby objednané od 25.4.2016) 
 

1. zřízení Služby Eri - VDSL Panter cool od 164 Kč (platí při objednání Služby s AKCÍ), 

2. zřízení Služby Eri - VDSL Panter cool za 990 Kč (platí při objednání Služby bez AKCE), 

3. možnost dodání koncového zařízení Služby Wi-Fi VDSL modemu Comtrend VR - 3031eu nebo ZyXEL - VMG 1312-

B30B za zvýhodněnou cenu 991 Kč, 

4. možnost využití telefonní služby EriVoIP s výhodným cenovým tarifem EriVoIP – Panter L, M nebo S, 

5. doplňková Služba Eri - Strážce (AOKPE) - zabezpečení, monitoring a nastavení Vašeho Internetového připojení, 

6. možnost zrušení tel. linky od O2 - již nemusíte platit žádný měsíční poplatek O2, 

7. až 2 x e-Mail schránka s doménou eri.cz ( 200 MB/ schránku, celkem 400 MB ) 

8. rychlost připojení až 20480 / 1024 Kbps, agregace max: 1:40, 

9. připojení k Internetu 24 hodin denně, 

10. smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 

Služba Eri-VDSL Panter cool + zabezpečení Eri - Strážce (AOKPE) 
Agregace 

služby 

Standardní cena (v Kč/měs.) 

bez minimální délky trvání smlouvy 

Služba Eri - Strážce (AOKPE) - (firemní  řešení s QoS a ochranou 

 proti DoS a DDOS útokům) 

1:40 

0 Kč 

Služba Eri-VDSL Panter cool 369 Kč/ měs. 

Možnost přidělení statické veřejné IP adresy 99 Kč/ měs. 

Možnost využívání telefonní Služby EriVoIP 99 Kč/ měs. 

Měsíční limit dat – FUP ( Up + Down ) 75 GB / měs.  

Měsíční cena platí po celou dobu trvání smlouvy za podmínky dodržení závazků ze strany Uživatele – zákazníka (tj. zejména řádná a 

včasná úhrada všech plateb vůči Poskytovateli - ČB). Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní dobou 1, 3 nebo 6 měsíců       

(dle zvolení Uživatelem – zákazníkem). Výpovědní doba začíná běžet prvního dne následujícího kalendářního měsíce po doručení   

výpovědi druhé smluvní straně. 

V případě, že Uživatel (zákazník) překročí sjednaný měsíční limit dat 75 GB/měs. je Poskytovatelem uplatněn v době vytížení sítě 

Eri automatický FUP - snížení rychlosti připojení až na 96/32 Kbps. Měsíční limit dat je počítán vždy za posledních 30 kalendářních 

dnů. Aktualizace FUP – zařazení do FUPu je prováděno automaticky 1 x denně. Tzn. jakmile součet přenesených dat za posledních 30 

dnů klesne pod 75 GB, je Uživatel automaticky vyřazen z FUPu a rychlost připojení zvýšena na sjednanou výši. 

V případě, kdy Uživatel využívá současně v daném měsíci i Službu EriMobile není FUP u služby Eri – VDSL Panter cool uplatňován. 

 

Koncové zařízení Služby Eri – VDSL Panter cool Standardní cena Zvýhodněná cena 

Wi-Fi VDSL modem Comtrend VR - 3031eu 1.999 Kč 991 Kč 

Wi-Fi VDSL modem Comtrend VR - 3031eu + VoIP brána Cisco SPA 112 3.488 Kč 2.389 Kč 

Wi-Fi VDSL modem ZyXEL - VMG 1312-B30B 1.999 Kč 991 Kč 

Wi-Fi VDSL modem ZyXEL - VMG 1312-B30B + VoIP brána Cisco SPA 112 3.488 Kč 2.389 Kč 

 
Možnost zachovat stávající pevné tel. číslo Uživatele (zákazníka). Cena za aktivaci Služby EriVoIP  je 0 Kč / tel. číslo (poskytnutá 

jednorázová sleva 489 Kč/ tel. číslo). Cena za přenesení – portaci tel. čísla od stávajícího operátora Uživatele (zákazníka) je 578 Kč/ tel. 

číslo. Platný ceník telefonních Služeb EriVoIP je uveden na www.eri.cz. 

 

 

Dopravné a balné po celé ČR - PPL spedice: 200 Kč/ balík (až 2ks koncového zařízení za jednu cenu dopravy).  

 

 

Cena Služby Eri – VDSL Panter cool (první měsíční poplatek) a zboží včetně ceny za dopravné a balné je hrazena předem na základě 

vystavené zálohové faktury. Odesláním elektronické objednávky uzavíráte Smlouvu na dobu neurčitou s výpovědní dobou                    

1, 3 nebo 6 měsíců (dle Vaší volby uvedené v této objednávce). Současně souhlasíte s platným ceníkem Služeb sítě Eri a platnými Vše-

obecnými podmínkami poskytování služeb sítě Eri a potvrzujete, že jste byli s těmito Všeobecnými podmínkami a Ceníkem seznámeni 

(vše uvedeno v platném znění na www.eri.cz). 

 
Minimální nabízenou a minimální zaručenou úrovní kvality, je u Služeb typu Eri - VDSL Panter cool rychlost připojení k Internetu / 40. 

 

Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH 21%. 
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Český bezdrát s.r.o. , Zámečnická 592, Příbor 742 58, tel. 590 990 006, e-mail: obchod@eri.cz                                                        Všeobecné podmínky platné od 8.2.2014 

 

Popis a ceník  Služby Eri – VDSL Panter cool: 
(platí pro Služby objednané od 25.4.2016) 
 

1. zřízení Služby Eri - VDSL Panter cool od 164 Kč (platí při objednání Služby s AKCÍ), 

2. zřízení Služby Eri - VDSL Panter cool za 990 Kč (platí při objednání Služby bez AKCE), 

3. možnost dodání koncového zařízení Služby Wi-Fi VDSL modemu Comtrend VR - 3031eu nebo ZyXEL - VMG 1312-

B30B za zvýhodněnou cenu 991 Kč, 

4. možnost využití telefonní služby EriVoIP s výhodným cenovým tarifem EriVoIP – Panter L, M nebo S, 

5. doplňková Služba Eri - Strážce (AOKPE) - zabezpečení, monitoring a nastavení Vašeho Internetového připojení, 

6. možnost zrušení tel. linky od O2 - již nemusíte platit žádný měsíční poplatek O2, 

7. až 2 x e-Mail schránka s doménou eri.cz ( 200 MB/ schránku, celkem 400 MB ) 

8. rychlost připojení až 40960 / 2048 Kbps, agregace max: 1:40, 

9. připojení k Internetu 24 hodin denně, 

10. smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 

Služba Eri-VDSL Panter cool + zabezpečení Eri - Strážce (AOKPE) 
Agregace 

služby 

Standardní cena (v Kč/měs.) 

bez minimální délky trvání smlouvy 

Služba Eri - Strážce (AOKPE) - (firemní  řešení s QoS a ochranou 

 proti DoS a DDOS útokům) 

1:40 

0 Kč 

Služba Eri-VDSL Panter cool 449 Kč/ měs. 

Možnost přidělení statické veřejné IP adresy 99 Kč/ měs. 

Možnost využívání telefonní Služby EriVoIP 99 Kč/ měs. 

Měsíční limit dat – FUP ( Up + Down ) 75 GB / měs.  

Měsíční cena platí po celou dobu trvání smlouvy za podmínky dodržení závazků ze strany Uživatele – zákazníka (tj. zejména řádná a 

včasná úhrada všech plateb vůči Poskytovateli - ČB). Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní dobou 1, 3 nebo 6 měsíců       

(dle zvolení Uživatelem – zákazníkem). Výpovědní doba začíná běžet prvního dne následujícího kalendářního měsíce po doručení   

výpovědi druhé smluvní straně. 

V případě, že Uživatel (zákazník) překročí sjednaný měsíční limit dat 75 GB/měs. je Poskytovatelem uplatněn v době vytížení sítě 

Eri automatický FUP - snížení rychlosti připojení až na 96/32 Kbps. Měsíční limit dat je počítán vždy za posledních 30 kalendářních 

dnů. Aktualizace FUP – zařazení do FUPu je prováděno automaticky 1 x denně. Tzn. jakmile součet přenesených dat za posledních 30 

dnů klesne pod 75 GB, je Uživatel automaticky vyřazen z FUPu a rychlost připojení zvýšena na sjednanou výši. 

V případě, kdy Uživatel využívá současně v daném měsíci i Službu EriMobile není FUP u služby Eri – VDSL Panter cool uplatňován. 

 

Koncové zařízení Služby Eri – VDSL Panter cool Standardní cena Zvýhodněná cena 

Wi-Fi VDSL modem Comtrend VR - 3031eu 1.999 Kč 991 Kč 

Wi-Fi VDSL modem Comtrend VR - 3031eu + VoIP brána Cisco SPA 112 3.488 Kč 2.389 Kč 

Wi-Fi VDSL modem ZyXEL - VMG 1312-B30B 1.999 Kč 991 Kč 

Wi-Fi VDSL modem ZyXEL - VMG 1312-B30B + VoIP brána Cisco SPA 112 3.488 Kč 2.389 Kč 

 
Možnost zachovat stávající pevné tel. číslo Uživatele (zákazníka). Cena za aktivaci Služby EriVoIP  je 0 Kč / tel. číslo (poskytnutá 

jednorázová sleva 489 Kč/ tel. číslo). Cena za přenesení – portaci tel. čísla od stávajícího operátora Uživatele (zákazníka) je 578 Kč/ tel. 

číslo. Platný ceník telefonních Služeb EriVoIP je uveden na www.eri.cz. 

 

 

Dopravné a balné po celé ČR - PPL spedice: 200 Kč/ balík (až 2ks koncového zařízení za jednu cenu dopravy).  

 

 

Cena Služby Eri – VDSL Panter cool (první měsíční poplatek) a zboží včetně ceny za dopravné a balné je hrazena předem na základě 

vystavené zálohové faktury. Odesláním elektronické objednávky uzavíráte Smlouvu na dobu neurčitou s výpovědní dobou                   

1, 3 nebo 6 měsíců (dle Vaší volby uvedené v této objednávce). Současně souhlasíte s platným ceníkem Služeb sítě Eri a platnými Vše-

obecnými podmínkami poskytování služeb sítě Eri a potvrzujete, že jste byli s těmito Všeobecnými podmínkami a Ceníkem seznámeni 

(vše uvedeno v platném znění na www.eri.cz). 

 
Minimální nabízenou a minimální zaručenou úrovní kvality, je u Služeb typu Eri - VDSL Panter cool rychlost připojení k Internetu / 40. 

 

Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH 21%. 
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Český bezdrát s.r.o. , Zámečnická 592, Příbor 742 58, tel. 590 990 006, e-mail: obchod@eri.cz                                                        Všeobecné podmínky platné od 8.2.2014 

 

Popis a ceník  Služby Eri – VDSL Panter good: 
(platí pro Služby objednané od 1.2.2016) 
 

1. Zřízení Služby Eri - VDSL Panter good za 0 Kč (poskytnuta sleva ve výši 1. 879 Kč), 

2. možnost dodání koncového zařízení Služby Wi-Fi VDSL modemu Comtrend VR - 3031eu nebo ZyXEL - VMG 1312-

B30B za zvýhodněnou cenu 991 Kč, 

3. možnost využití telefonní služby EriVoIP s výhodným cenovým tarifem EriVoIP – Panter L, M nebo S, 

4. doplňková Služba Eri - Strážce (AOKPE) - zabezpečení, monitoring a nastavení Vašeho Internetového připojení, 

5. možnost zrušení tel. linky od O2 - již nemusíte platit žádný měsíční poplatek O2, 

6. až 4 x e-Mail schránka s doménou eri.cz ( 200 MB/ schránku, celkem 800 MB ) 

7. rychlost připojení až 20480 / 1024 Kbps, agregace max: 1:15, 

8. připojení k Internetu 24 hodin denně, 

9. smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 

Služba Eri-VDSL Panter good + zabezpečení Eri-Strážce (AOKPE) 
Agregace 

služby 

Standardní cena (v Kč/měs.) 

bez minimální délky trvání smlouvy 

Služba Eri - Strážce (AOKPE) - (firemní  řešení s QoS a ochranou 

 proti DoS a DDOS útokům) 

1:15 

0 Kč 

Služba Eri-VDSL Panter good 660 Kč/ měs. 

Možnost přidělení statické veřejné IP adresy 99 Kč/ měs. 

Možnost využívání telefonní Služby EriVoIP 99 Kč/ měs. 

Měsíční limit dat – FUP ( Up + Down ) 100 GB / měs.  

Měsíční cena platí po celou dobu trvání smlouvy za podmínky dodržení závazků ze strany Uživatele – zákazníka (tj. zejména řádná a 

včasná úhrada všech plateb vůči Poskytovateli - ČB). Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní dobou 1, 3 nebo 6 měsíců       

(dle zvolení Uživatelem – zákazníkem). Výpovědní doba začíná běžet prvního dne následujícího kalendářního měsíce po doručení  

výpovědi druhé smluvní straně. 

V případě, že Uživatel (zákazník) překročí sjednaný měsíční limit dat 100 GB/měs. je Poskytovatelem uplatněn v době vytížení sítě 

Eri automatický FUP - snížení rychlosti připojení až na 96/32 Kbps. Měsíční limit dat je počítán vždy za posledních 30 kalendářních 

dnů. Aktualizace FUP – zařazení do FUPu je prováděno automaticky 1 x denně. Tzn. jakmile součet přenesených dat za posledních 30 

dnů klesne pod 100 GB, je Uživatel automaticky vyřazen z FUPu a rychlost připojení zvýšena na sjednanou výši. 

V případě, kdy Uživatel využívá současně v daném měsíci i Službu EriMobile není FUP u služby Eri – VDSL Panter good uplatňován. 

 

Koncové zařízení Služby Eri – VDSL Panter good Standardní cena Zvýhodněná cena 

Wi-Fi VDSL modem Comtrend VR - 3031eu 1.999 Kč 991 Kč 

Wi-Fi VDSL modem Comtrend VR - 3031eu + VoIP brána Cisco SPA 112 3.488 Kč 2.389 Kč 

Wi-Fi VDSL modem ZyXEL - VMG 1312-B30B 1.999 Kč 991 Kč 

Wi-Fi VDSL modem ZyXEL - VMG 1312-B30B + VoIP brána Cisco SPA 112 3.488 Kč 2.389 Kč 

Wi-Fi VDSL modem Comtrend VR - 3026e v2 + VoIP brána Linksys SPA 8000 6.998 Kč 5.999 Kč 

Wi-Fi VDSL modem ZyXEL - VMG 1312-B30B + VoIP brána Linksys SPA 8000 6.998 Kč 5.999 Kč 

 
Možnost zachovat stávající pevné tel. číslo Uživatele (zákazníka). Cena za aktivaci Služby EriVoIP  je 0 Kč / tel. číslo (poskytnutá 

jednorázová sleva 489 Kč/ tel. číslo). Cena za přenesení – portaci tel. čísla od stávajícího operátora Uživatele (zákazníka) je 578 Kč/ tel. 

číslo. Platný ceník telefonních Služeb EriVoIP je uveden na www.eri.cz. 

 

Dopravné a balné po celé ČR - PPL spedice: 200 Kč/ balík (až 2ks koncového zařízení za jednu cenu dopravy).  

 

Cena Služby Eri – VDSL Panter good (první měsíční poplatek) a zboží včetně ceny za dopravné a balné je hrazena předem na základě 

vystavené zálohové faktury. Odesláním elektronické objednávky uzavíráte Smlouvu na dobu neurčitou s výpovědní dobou                  

1, 3 nebo 6 měsíců (dle Vaší volby uvedené v této objednávce). Současně souhlasíte s platným ceníkem Služeb sítě Eri a platnými Vše-

obecnými podmínkami poskytování služeb sítě Eri a potvrzujete, že jste byli s těmito Všeobecnými podmínkami a Ceníkem seznámeni 

(vše uvedeno v platném znění na www.eri.cz). 

 
Minimální nabízenou a minimální zaručenou úrovní kvality, je u Služeb typu Eri - VDSL Panter good rychlost připojení k Internetu / 15. 

 

Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH 21%. 
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Český bezdrát s.r.o. , Zámečnická 592, Příbor 742 58, tel. 590 990 006, e-mail: obchod@eri.cz                                                        Všeobecné podmínky platné od 8.2.2014 

 

Popis a ceník  Služby Eri – VDSL Panter good: 
(platí pro Služby objednané od 1.2.2016) 
 

1. Zřízení Služby Eri - VDSL Panter good za 0 Kč (poskytnuta sleva ve výši 1. 879 Kč), 

2. možnost dodání koncového zařízení Služby Wi-Fi VDSL modemu Comtrend VR - 3031eu nebo ZyXEL - VMG 1312-

B30B za zvýhodněnou cenu 991 Kč, 

3. možnost využití telefonní služby EriVoIP s výhodným cenovým tarifem EriVoIP – Panter L, M nebo S, 

4. doplňková Služba Eri - Strážce (AOKPE) - zabezpečení, monitoring a nastavení Vašeho Internetového připojení, 

5. možnost zrušení tel. linky od O2 - již nemusíte platit žádný měsíční poplatek O2, 

6. až 4 x e-Mail schránka s doménou eri.cz ( 200 MB/ schránku, celkem 800 MB ) 

7. rychlost připojení až 40960 / 2048 Kbps, agregace max: 1:15, 

8. připojení k Internetu 24 hodin denně, 

9. smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 

Služba Eri-VDSL Panter good + zabezpečení Eri-Strážce (AOKPE) 
Agregace 

služby 

Standardní cena (v Kč/měs.) 

bez minimální délky trvání smlouvy 

Služba Eri - Strážce (AOKPE) - (firemní  řešení s QoS a ochranou 

 proti DoS a DDOS útokům) 

1:15 

0 Kč 

Služba Eri-VDSL Panter good 825 Kč/ měs. 

Možnost přidělení statické veřejné IP adresy 99 Kč/ měs. 

Možnost využívání telefonní Služby EriVoIP 99 Kč/ měs. 

Měsíční limit dat – FUP ( Up + Down ) 100 GB / měs.  

Měsíční cena platí po celou dobu trvání smlouvy za podmínky dodržení závazků ze strany Uživatele – zákazníka (tj. zejména řádná a 

včasná úhrada všech plateb vůči Poskytovateli - ČB). Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní dobou 1, 3 nebo 6 měsíců       

(dle zvolení Uživatelem – zákazníkem). Výpovědní doba začíná běžet prvního dne následujícího kalendářního měsíce po doručení   

výpovědi druhé smluvní straně. 

V případě, že Uživatel (zákazník) překročí sjednaný měsíční limit dat 100 GB/měs. je Poskytovatelem uplatněn v době vytížení sítě 

Eri automatický FUP - snížení rychlosti připojení až na 96/32 Kbps. Měsíční limit dat je počítán vždy za posledních 30 kalendářních 

dnů. Aktualizace FUP – zařazení do FUPu je prováděno automaticky 1 x denně. Tzn. jakmile součet přenesených dat za posledních 30 

dnů klesne pod 100 GB, je Uživatel automaticky vyřazen z FUPu a rychlost připojení zvýšena na sjednanou výši. 

V případě, kdy Uživatel využívá současně v daném měsíci i Službu EriMobile není FUP u služby Eri – VDSL Panter good uplatňován. 

 

Koncové zařízení Služby Eri – VDSL Panter good Standardní cena Zvýhodněná cena 

Wi-Fi VDSL modem Comtrend VR - 3031eu 1.999 Kč 991 Kč 

Wi-Fi VDSL modem Comtrend VR - 3031eu + VoIP brána Cisco SPA 112 3.488 Kč 2.389 Kč 

Wi-Fi VDSL modem ZyXEL - VMG 1312-B30B 1.999 Kč 991 Kč 

Wi-Fi VDSL modem ZyXEL - VMG 1312-B30B + VoIP brána Cisco SPA 112 3.488 Kč 2.389 Kč 

Wi-Fi VDSL modem Comtrend VR - 3031eu + VoIP brána Linksys SPA 8000 6.998 Kč 5.999 Kč 

Wi-Fi VDSL modem ZyXEL - VMG 1312-B30B + VoIP brána Linksys SPA 8000 6.998 Kč 5.999 Kč 

 
Možnost zachovat stávající pevné tel. číslo Uživatele (zákazníka). Cena za aktivaci Služby EriVoIP  je 0 Kč / tel. číslo (poskytnutá 

jednorázová sleva 489 Kč/ tel. číslo). Cena za přenesení – portaci tel. čísla od stávajícího operátora Uživatele (zákazníka) je 578 Kč/ tel. 

číslo. Platný ceník telefonních Služeb EriVoIP je uveden na www.eri.cz. 

 

Dopravné a balné po celé ČR - PPL spedice: 200 Kč/ balík (až 2ks koncového zařízení za jednu cenu dopravy).  

 

Cena Služby Eri – VDSL Panter good (první měsíční poplatek) a zboží včetně ceny za dopravné a balné je hrazena předem na základě 

vystavené zálohové faktury. Odesláním elektronické objednávky uzavíráte Smlouvu na dobu neurčitou s výpovědní dobou                   

1, 3 nebo 6 měsíců (dle Vaší volby uvedené v této objednávce). Současně souhlasíte s platným ceníkem Služeb sítě Eri a platnými Vše-

obecnými podmínkami poskytování služeb sítě Eri a potvrzujete, že jste byli s těmito Všeobecnými podmínkami a Ceníkem seznámeni 

(vše uvedeno v platném znění na www.eri.cz). 

 
Minimální nabízenou a minimální zaručenou úrovní kvality, je u Služeb typu Eri - VDSL Panter good rychlost připojení k Internetu / 15. 

 

 

Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH 21%. 
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Český bezdrát s.r.o. , Zámečnická 592, Příbor 742 58, tel. 590 990 006, e-mail: obchod@eri.cz                                                        Všeobecné podmínky platné od 8.2.2014 

 

Popis a ceník  Služby Eri – VDSL Panter excellent: 
(platí pro Služby objednané od 1.2.2016) 
 

1. Zřízení Služby Eri - VDSL Panter excellent za 0 Kč (poskytnuta sleva ve výši 1. 879 Kč), 

2. možnost dodání koncového zařízení Služby Wi-Fi VDSL modemu Comtrend VR - 3031eu nebo ZyXEL - VMG 1312-

B30B za zvýhodněnou cenu 991 Kč, 

3. možnost využití telefonní služby EriVoIP s výhodným cenovým tarifem EriVoIP – Panter L, M nebo S, 

4. doplňková Služba Eri - Strážce (AOKPE) - zabezpečení, monitoring a nastavení Vašeho Internetového připojení, 

5. možnost zrušení tel. linky od O2 - již nemusíte platit žádný měsíční poplatek O2, 

6. až 8 x e-Mail schránka s doménou eri.cz ( 200 MB/ schránku, celkem 1.6 GB ) 

7. rychlost připojení až 20480 / 1024 Kbps, agregace max: 1:8, 

8. připojení k Internetu 24 hodin denně, 

9. smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 

Služba Eri-VDSL Panter excellent + zabezpečení Eri-Strážce (AOKPE) 
Agregace 

služby 

Standardní cena (v Kč/měs.) 

bez minimální délky trvání smlouvy 

Služba Eri - Strážce (AOKPE) - (firemní  řešení s QoS a ochranou  proti 

DoS a DDOS útokům) 

1:8 

0 Kč 

Služba Eri-VDSL Panter excellent 999 Kč/ měs. 

Možnost přidělení statické veřejné IP adresy 99 Kč/ měs. 

Možnost využívání telefonní Služby EriVoIP 99 Kč/ měs. 

Měsíční limit dat – FUP ( Up + Down ) 150 GB / měs.  

Měsíční cena platí po celou dobu trvání smlouvy za podmínky dodržení závazků ze strany Uživatele – zákazníka (tj. zejména řádná a 

včasná úhrada všech plateb vůči Poskytovateli - ČB). Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní dobou 1, 3 nebo 6 měsíců       

(dle zvolení Uživatelem – zákazníkem). Výpovědní doba začíná běžet prvního dne následujícího kalendářního měsíce po doručení  

výpovědi druhé smluvní straně. 

V případě, že Uživatel (zákazník) překročí sjednaný měsíční limit dat 150 GB/měs. je Poskytovatelem uplatněn v době vytížení sítě 

Eri automatický FUP - snížení rychlosti připojení až na 96/32 Kbps. Měsíční limit dat je počítán vždy za posledních 30 kalendářních 

dnů. Aktualizace FUP – zařazení do FUPu je prováděno automaticky 1 x denně. Tzn. jakmile součet přenesených dat za posledních 30 

dnů klesne pod 150 GB, je Uživatel automaticky vyřazen z FUPu a rychlost připojení zvýšena na sjednanou výši. 

V případě, kdy Uživatel využívá současně v daném měsíci i Službu EriMobile není FUP u služby Eri – VDSL Panter excellent      

uplatňován. 

 

Koncové zařízení Služby Eri – VDSL Panter excellent Standardní cena Zvýhodněná cena 

Wi-Fi VDSL modem Comtrend VR - 3031eu 1.999 Kč 991 Kč 

Wi-Fi VDSL modem Comtrend VR - 3031eu + VoIP brána Cisco SPA 112 3.488 Kč 2.389 Kč 

Wi-Fi VDSL modem ZyXEL - VMG 1312-B30B 1.999 Kč 991 Kč 

Wi-Fi VDSL modem ZyXEL - VMG 1312-B30B + VoIP brána Cisco SPA 112 3.488 Kč 2.389 Kč 

Wi-Fi VDSL modem Comtrend VR - 3026e v2 + VoIP brána Linksys SPA 8000 6.998 Kč 5.999 Kč 

Wi-Fi VDSL modem ZyXEL - VMG 1312-B30B + VoIP brána Linksys SPA 8000 6.998 Kč 5.999 Kč 

 
Možnost zachovat stávající pevné tel. číslo Uživatele (zákazníka). Cena za aktivaci Služby EriVoIP  je 0 Kč / tel. číslo (poskytnutá 

jednorázová sleva 489 Kč/ tel. číslo). Cena za přenesení – portaci tel. čísla od stávajícího operátora Uživatele (zákazníka) je 578 Kč/ tel. 

číslo. Platný ceník telefonních Služeb EriVoIP je uveden na www.eri.cz. 

 

Dopravné a balné po celé ČR - PPL spedice: 200 Kč/ balík (až 2ks koncového zařízení za jednu cenu dopravy).  

 

Cena Služby Eri – VDSL Panter excellent (první měsíční poplatek) a zboží včetně ceny za dopravné a balné je hrazena předem na 

základě vystavené zálohové faktury. Odesláním elektronické objednávky uzavíráte Smlouvu na dobu neurčitou s výpovědní dobou      

1, 3 nebo 6 měsíců (dle Vaší volby uvedené v této objednávce). Současně souhlasíte s platným ceníkem Služeb sítě Eri a platnými Vše-

obecnými podmínkami poskytování služeb sítě Eri a potvrzujete, že jste byli s těmito Všeobecnými podmínkami a Ceníkem seznámeni 

(vše uvedeno v platném znění na www.eri.cz). 

 
Minimální nabízenou a minimální zaručenou úrovní kvality, je u Služeb typu Eri - VDSL Panter excellent rychlost připojení k Internetu / 8. 

       

Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH 21%. 
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Český bezdrát s.r.o. , Zámečnická 592, Příbor 742 58, tel. 590 990 006, e-mail: obchod@eri.cz                                                        Všeobecné podmínky platné od 8.2.2014 

 

Popis a ceník  Služby Eri – VDSL Panter excellent: 
(platí pro Služby objednané od 1.2.2016) 
 

1. Zřízení Služby Eri - VDSL Panter excellent za 0 Kč (poskytnuta sleva ve výši 1. 879 Kč), 

2. možnost dodání koncového zařízení Služby Wi-Fi VDSL modemu Comtrend VR - 3031eu nebo ZyXEL - VMG 1312-

B30B za zvýhodněnou cenu 991 Kč, 

3. možnost využití telefonní služby EriVoIP s výhodným cenovým tarifem EriVoIP – Panter L, M nebo S, 

4. doplňková Služba Eri - Strážce (AOKPE) - zabezpečení, monitoring a nastavení Vašeho Internetového připojení, 

5. možnost zrušení tel. linky od O2 - již nemusíte platit žádný měsíční poplatek O2, 

6. až 8 x e-Mail schránka s doménou eri.cz ( 200 MB/ schránku, celkem 1.6 GB ) 

7. rychlost připojení až 40960 / 2048 Kbps, agregace max: 1:8, 

8. připojení k Internetu 24 hodin denně, 

9. smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 

Služba Eri-VDSL Panter excellent + zabezpečení Eri-Strážce (AOKPE) 
Agregace 

služby 

Standardní cena (v Kč/měs.) 

bez minimální délky trvání smlouvy 

Služba Eri - Strážce (AOKPE) - (firemní  řešení s QoS a ochranou  proti 

DoS a DDOS útokům) 

1:8 

0 Kč 

Služba Eri-VDSL Panter excellent 1.238 Kč/ měs. 

Možnost přidělení statické veřejné IP adresy 99 Kč/ měs. 

Možnost využívání telefonní Služby EriVoIP 99 Kč/ měs. 

Měsíční limit dat – FUP ( Up + Down ) 150 GB / měs.  

Měsíční cena platí po celou dobu trvání smlouvy za podmínky dodržení závazků ze strany Uživatele – zákazníka (tj. zejména řádná a 

včasná úhrada všech plateb vůči Poskytovateli - ČB). Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní dobou 1, 3 nebo 6 měsíců       

(dle zvolení Uživatelem – zákazníkem). Výpovědní doba začíná běžet prvního dne následujícího kalendářního měsíce po doručení   

výpovědi druhé smluvní straně. 

V případě, že Uživatel (zákazník) překročí sjednaný měsíční limit dat 150 GB/měs. je Poskytovatelem uplatněn v době vytížení sítě 

Eri automatický FUP - snížení rychlosti připojení až na 96/32 Kbps. Měsíční limit dat je počítán vždy za posledních 30 kalendářních 

dnů. Aktualizace FUP – zařazení do FUPu je prováděno automaticky 1 x denně. Tzn. jakmile součet přenesených dat za posledních 30 

dnů klesne pod 150 GB, je Uživatel automaticky vyřazen z FUPu a rychlost připojení zvýšena na sjednanou výši. 

V případě, kdy Uživatel využívá současně v daném měsíci i Službu EriMobile není FUP u služby Eri – VDSL Panter excellent       

uplatňován. 

 

Koncové zařízení Služby Eri – VDSL Panter excellent Standardní cena Zvýhodněná cena 

Wi-Fi VDSL modem Comtrend VR - 3031eu 1.999 Kč 991 Kč 

Wi-Fi VDSL modem Comtrend VR - 3031eu + VoIP brána Cisco SPA 112 3.488 Kč 2.389 Kč 

Wi-Fi VDSL modem ZyXEL - VMG 1312-B30B 1.999 Kč 991 Kč 

Wi-Fi VDSL modem ZyXEL - VMG 1312-B30B + VoIP brána Cisco SPA 112 3.488 Kč 2.389 Kč 

Wi-Fi VDSL modem Comtrend VR - 3026e v2 + VoIP brána Linksys SPA 8000 6.998 Kč 5.999 Kč 

Wi-Fi VDSL modem ZyXEL - VMG 1312-B30B + VoIP brána Linksys SPA 8000 6.998 Kč 5.999 Kč 

 
Možnost zachovat stávající pevné tel. číslo Uživatele (zákazníka). Cena za aktivaci Služby EriVoIP  je 0 Kč / tel. číslo (poskytnutá 

jednorázová sleva 489 Kč/ tel. číslo). Cena za přenesení – portaci tel. čísla od stávajícího operátora Uživatele (zákazníka) je 578 Kč/ tel. 

číslo. Platný ceník telefonních Služeb EriVoIP je uveden na www.eri.cz. 

 

Dopravné a balné po celé ČR - PPL spedice: 200 Kč/ balík (až 2ks koncového zařízení za jednu cenu dopravy). 

 

Cena Služby Eri – VDSL Panter excellent (první měsíční poplatek) a zboží včetně ceny za dopravné a balné je hrazena předem na 

základě vystavené zálohové faktury. Odesláním elektronické objednávky uzavíráte Smlouvu na dobu neurčitou s výpovědní dobou      

1, 3 nebo 6 měsíců (dle Vaší volby uvedené v této objednávce). Současně souhlasíte s platným ceníkem Služeb sítě Eri a platnými Vše-

obecnými podmínkami poskytování služeb sítě Eri a potvrzujete, že jste byli s těmito Všeobecnými podmínkami a Ceníkem seznámeni 

(vše uvedeno v platném znění na www.eri.cz). 

 
Minimální nabízenou a minimální zaručenou úrovní kvality, je u Služeb typu Eri - VDSL Panter excellent rychlost připojení k Internetu / 8. 

 

Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH 21%. 
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Český bezdrát s.r.o. , Zámečnická 592, Příbor 742 58, tel. 590 990 006, e-mail: obchod@eri.cz                                                        Všeobecné podmínky platné od 8.2.2014 

 

Popis a ceník Služby Eri – VDSL Start II: 
(platí pro Služby objednané od 25.4.2016) 

1. zřízení Služby Eri – VDSL Start II od 164 Kč (platí při objednání Služby s AKCÍ), 

2. zřízení Služby Eri – VDSL Start II za 819 Kč (platí při objednání Služby bez AKCE), 

3. možnost dodání koncového zařízení Služby: Wi-Fi ADSL modem ZyXEL Prestige 660 HN za zvýhodněnou cenu 299 Kč/ks, 

4. možnost dodání koncového zařízení Služby: Wi-Fi VDSL modem Comtrend VR - 3031eu nebo ZyXEL - VMG 1312-B30B za zvýhodněnou 

cenu 991 Kč/ks, 

5. možnost využití telefonní služby EriVoIP s výhodným cenovým tarifem EriVoIP – Panter L, M nebo S, 

6. zdarma doplňková Služba Eri – Strážce (AOKPE) – zabezpečení, monitoring a nastavení Vašeho internetového připojení, 

7. možnost zrušení tel. linky od O2 - již nemusíte platit žádný měsíční poplatek O2, 

8. až 7 x e-Mail schránka s doménou eri.cz (200 MB / schránku, celkem 1,4 GB), 

9. rychlost připojení až 44 / 2 Mbps, zvýhodněná agregace 1:30,  

10. připojení k Internetu 24 hodin denně,  
11. smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 

Služba Eri -VDSL Start II + zabezpečení Eri - Strážce (AOKPE) 
Agregace 

služby 

 

Standardní cena (v Kč/měs.) 

 

Služba Eri - Strážce (AOKPE) - (firemní  řešení s QoS a ochranou  proti DoS a 

DDOS útokům) 

1:30 

0 Kč 

Služba Eri -VDSL Start II 319 Kč/ měs. 

Možnost přidělení statické veřejné IP adresy 99 Kč/ měs. 

Možnost využívání telefonní Služby EriVoIP 0 Kč/ měs. 

Zvýšená měsíční cena při překročení měsíčního limitu dat (Up + Down)  + 29 Kč / GB  nad přenesených 150 GB/měs. 

Měsíční cena platí po celou dobu trvání smlouvy za podmínky dodržení závazků ze strany Uživatele – zákazníka (tj. zejména řádná a včasná            

úhrada všech plateb vůči Poskytovateli - ČB). Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s volitelnou výpovědní dobou 1, 3 nebo 6 měsíců.                    

Výpovědní doba začíná běžet prvního dne následujícího kalendářního měsíce po doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

 

Požadovaná rychlost připojení k Internetu:  Navýšení měsíční ceny při navýšení rychlosti připojení: 

až 2048 / 256 Kbps + 0 Kč / měs 

až 4096 / 384 Kbps + 39 Kč / měs. 

až 8192 / 512 Kbps + 99 Kč / měs. 

až 20 / 2 Mbps + 299 Kč / měs. 

až 44 / 2 Mbps + 499 Kč / měs. 

 
Koncové zařízení ke Službě Eri – VDSL Start II a EriVoIP Standardní cena Zvýhodněná cena  

Wi-Fi ADSL modem ZyXEL Prestige 660 HN 1.592 Kč 299 Kč 

Wi-Fi ADSL modem ZyXEL Prestige 660 HN + VoIP brána Cisco SPA 112 3.081 Kč 1.888 Kč 

Wi-Fi VDSL modem Comtrend VR - 3031eu 1.999 Kč 991 Kč 

Wi-Fi VDSL modem Comtrend VR - 3031eu + VoIP brána Cisco SPA 112 3.488 Kč 1.999 Kč 

Wi-Fi VDSL modem ZyXEL - VMG 1312-B30B 1.999 Kč 991 Kč 

Wi-Fi VDSL modem ZyXEL - VMG 1312-B30B + VoIP brána Cisco SPA 112 3.488 Kč 1.999 Kč 

Wi-Fi ADSL 2+ modem/router + VoIP brána Linksys SPA 8000 (8 x HTS / RJ 11) 6.591 Kč 3.999 Kč 

Wi-Fi VDSL modem/router + VoIP brána Linksys SPA 8000 (8 x HTS / RJ 11) 6.998 Kč 4.998 Kč 

 

Dopravné a balné po celé ČR - PPL spedice: 200 Kč / balík (až 2ks koncového zařízení za jednu cenu dopravy).  

 

K této Službě má Uživatel možnost přenést své stávající pevné i mobilní tel. číslo. Cena za přenesení – portaci tel. čísla od stávajícího operátora     

Uživatele je u EriMobile: 0 Kč a u Služby EriVoIP: 578 Kč / tel. číslo  a/nebo 1.405 Kč / blok. ISDN tel. čísel.  

Platný ceník telefonní Služby EriMobile je uveden na: www.erimobile.cz , platný ceník Služby EriVoIP je uveden na www.eri.cz. 

 

Cena Služby Eri – VDSL Start II (první měsíční poplatek) a zboží včetně ceny za dopravné a balné jsou hrazeny předem na základě vystavené 

zálohové faktury. Odesláním elektronické objednávky uzavíráte Smlouvu na dobu neurčitou s výpovědní dobou 1, 3 nebo 6 měsíců (dle Vaší 

volby uvedené v této objednávce). Současně souhlasíte s platným ceníkem Služeb sítě Eri a platnými Všeobecnými podmínkami poskytování služeb 

sítě Eri a potvrzujete, že jste byli s těmito Všeobecnými podmínkami a Ceníkem seznámeni (vše uvedeno v platném znění na www.eri.cz). 

 

Minimální nabízenou a minimální zaručenou úrovní kvality je u Služeb typu Eri – VDSL Start II rychlost připojení k Internetu / 30. 

         

Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH 21%. 
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Český bezdrát s.r.o. , Zámečnická 592, Příbor 742 58, tel. 590 990 006, e-mail: obchod@eri.cz                                                        Všeobecné podmínky platné od 8.2.2014 

 

Popis a ceník Služby Eri – VDSL Profi II: 
(ceník nové Služby platný od 1.11.2014) 

1. zřízení Služby Eri – VDSL Profi II za 0 Kč (poskytnutá sleva ve výši 1.879 Kč),  

2. možnost dodání koncového zařízení Služby: Wi-Fi ADSL modem ZyXEL Prestige 660 HN za zvýhodněnou cenu 299 Kč, 

3. možnost dodání koncového zařízení Služby: Wi-Fi VDSL modem Comtrend VR - 3031eu nebo ZyXEL - VMG 1312-B30B za zvýhodněnou 

cenu 799 Kč, 

4. možnost využití telefonní služby EriVoIP s výhodným cenovým tarifem EriVoIP – Panter L, M nebo S, 

5. zdarma doplňková Služba Eri – Strážce (AOKPE) – zabezpečení, monitoring a nastavení Vašeho internetového připojení, 

6. možnost zrušení tel. linky od O2 - již nemusíte platit žádný měsíční poplatek O2, 

7. až 15 x e-Mail schránka s doménou eri.cz (200 MB / schránku, celkem 3 GB), 

8. rychlost připojení až 44 / 2 Mbps, zvýhodněná agregace 1:5,  

9. připojení k Internetu 24 hodin denně,  

10. smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 

Služba Eri-VDSL Profi II + zabezpečení Eri - Strážce (AOKPE) 
Agregace 

služby 

Standardní cena (v Kč/měs.) 

bez minimální délky trvání smlouvy 

Služba Eri - Strážce (AOKPE) - (firemní  řešení s QoS a ochranou  proti DoS a 

DDOS útokům) 

1:5 

0 Kč 

Služba Eri -VDSL Profi II 999 Kč/ měs. 

Možnost přidělení statické veřejné IP adresy 0 Kč/ měs. 

Možnost využívání telefonní Služby EriVoIP 0 Kč/ měs. 

Zvýšená měsíční cena při překročení měsíčního limitu dat (Up + Down)  
Bez omezení limitu přenesených dat  

(platí pro koncového Uživatele) 

Měsíční cena platí po celou dobu trvání smlouvy za podmínky dodržení závazků ze strany Uživatele – zákazníka (tj. zejména řádná a včasná            

úhrada všech plateb vůči Poskytovateli - ČB). Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s volitelnou výpovědní dobou 1, 3 nebo 6 měsíců.                    

Výpovědní doba začíná běžet prvního dne následujícího kalendářního měsíce po doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

 

Požadovaná rychlost připojení k Internetu:  Navýšení měsíční ceny při navýšení rychlosti připojení: 

až 2048 / 256 Kbps + 0 Kč / měs 

až 4096 / 384 Kbps + 149 Kč / měs. 

až 8192 / 512 Kbps + 399 Kč / měs. 

až 20 / 2 Mbps + 999 Kč / měs. 

až 44 / 2 Mbps + 2.999 Kč / měs. 

 
Koncové zařízení ke Službě Eri – VDSL Profi II a EriVoIP Standardní cena Zvýhodněná cena  

Wi-Fi ADSL modem ZyXEL Prestige 660 HN 1.592 Kč 299 Kč 

Wi-Fi ADSL modem ZyXEL Prestige 660 HN + VoIP brána Cisco SPA 112 3.081 Kč 1.888 Kč 

Wi-Fi VDSL modem Comtrend VR - 3031eu 1.999 Kč 799 Kč 

Wi-Fi VDSL modem Comtrend VR - 3031eu + VoIP brána Cisco SPA 112 3.488 Kč 1.999 Kč 

Wi-Fi VDSL modem ZyXEL - VMG 1312-B30B 1.999 Kč 799 Kč 

Wi-Fi VDSL modem ZyXEL - VMG 1312-B30B + VoIP brána Cisco SPA 112 3.488 Kč 1.999 Kč 

Wi-Fi ADSL 2+ modem/router + VoIP brána Linksys SPA 8000 (8 x HTS / RJ 11) 6.591 Kč 3.999 Kč 

Wi-Fi VDSL modem/router + VoIP brána Linksys SPA 8000 (8 x HTS / RJ 11) 6.998 Kč 4.998 Kč 

 

Dopravné a balné po celé ČR - PPL spedice: 200 Kč / balík (až 2ks koncového zařízení za jednu cenu dopravy).  

 

K této Služeb má Uživatel možnost přenést své stávající pevné i mobilní tel. číslo. Cena za přenesení – portaci tel. čísla od stávajícího operátora    

Uživatele je u EriMobile: 0 Kč a u Služby EriVoIP: 578 Kč / tel. číslo  a/nebo 1.405 Kč / blok. ISDN tel. čísel.  

Platný ceník telefonní Služby EriMobile je uveden na: www.erimobile.cz , platný ceník Služby EriVoIP je uveden na www.eri.cz. 

 

Cena Služby Eri – VDSL Profi II (první měsíční poplatek) a zboží včetně ceny za dopravné a balné jsou hrazeny předem na základě vystavené 

zálohové faktury. Odesláním elektronické objednávky uzavíráte Smlouvu na dobu neurčitou s výpovědní dobou 1, 3 nebo 6 měsíců (dle Vaší volby). 

Současně souhlasíte s platným ceníkem Služeb sítě Eri a platnými Všeobecnými podmínkami poskytování služeb sítě Eri a potvrzujete, že jste byli s 

těmito Všeobecnými podmínkami a Ceníkem seznámeni (vše uvedeno v platném znění na www.eri.cz). 

 

Minimální nabízenou a minimální zaručenou úrovní kvality je u Služeb typu Eri – VDSL Profi II rychlost připojení k Internetu / 5. 

         

Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH 21%. 
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Český bezdrát s.r.o. , Zámečnická 592, Příbor 742 58, tel. 590 990 006, e-mail: obchod@eri.cz                                                        Všeobecné podmínky platné od 8.2.2014 

 

Popis a ceník Služby Eri – VDSL Standard II: 
(ceník nové Služby platný od 1.11.2014) 

1. zřízení Služby Eri – VDSL Standard II za 0 Kč (poskytnutá sleva ve výši 1.879 Kč),  

2. možnost dodání koncového zařízení Služby: Wi-Fi ADSL modem ZyXEL Prestige 660 HN za zvýhodněnou cenu 299 Kč, 

3. možnost dodání koncového zařízení Služby: Wi-Fi VDSL modem Comtrend VR - 3031eu nebo ZyXEL - VMG 1312-B30B za zvýhodněnou 

cenu 899 Kč, 

4. možnost využití telefonní služby EriVoIP s výhodným cenovým tarifem EriVoIP – Panter L, M nebo S, 

5. zdarma doplňková Služba Eri – Strážce (AOKPE) – zabezpečení, monitoring a nastavení Vašeho internetového připojení, 

6. možnost zrušení tel. linky od O2 - již nemusíte platit žádný měsíční poplatek O2, 

7. až 10 x e-Mail schránka s doménou eri.cz (200 MB / schránku, celkem 2 GB), 

8. rychlost připojení až 44 / 2 Mbps, zvýhodněná agregace 1:10,  

9. připojení k Internetu 24 hodin denně,  

10. smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 

Služba Eri-VDSL Standard II + zabezpečení Eri - Strážce (AOKPE) 
Agregace 

služby 

Standardní cena (v Kč/měs.) 

bez minimální délky trvání smlouvy 

Služba Eri - Strážce (AOKPE) - (firemní  řešení s QoS a ochranou  proti DoS a 

DDOS útokům) 

1:10 

0 Kč 

Služba Eri-VDSL Standard II 649 Kč/ měs. 

Možnost přidělení statické veřejné IP adresy 0 Kč/ měs. 

Možnost využívání telefonní Služby EriVoIP 0 Kč/ měs. 

Zvýšená měsíční cena při překročení měsíčního limitu dat (Up + Down) 
Bez omezení limitu přenesených dat  

(platí pro koncového Uživatele) 

Měsíční cena platí po celou dobu trvání smlouvy za podmínky dodržení závazků ze strany Uživatele – zákazníka (tj. zejména řádná a včasná            

úhrada všech plateb vůči Poskytovateli - ČB). Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s volitelnou výpovědní dobou 1, 3 nebo 6 měsíců.                    

Výpovědní doba začíná běžet prvního dne následujícího kalendářního měsíce po doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

 

Požadovaná rychlost připojení k Internetu:  Navýšení měsíční ceny při navýšení rychlosti připojení: 

až 2048 / 256 Kbps + 0 Kč / měs 

až 4096 / 384 Kbps + 99 Kč / měs. 

až 8192 / 512 Kbps + 199 Kč / měs. 

až 20 / 2 Mbps + 499 Kč / měs. 

až 44 / 2 Mbps + 999 Kč / měs. 

 
Koncové zařízení ke Službě Eri – VDSL Standard II a EriVoIP Standardní cena Zvýhodněná cena  

Wi-Fi ADSL modem ZyXEL Prestige 660 HN 1.592 Kč 299 Kč 

Wi-Fi ADSL modem ZyXEL Prestige 660 HN + VoIP brána Cisco SPA 112 3.081 Kč 1.888 Kč 

Wi-Fi VDSL modem Comtrend VR - 3031eu 1.999 Kč 899 Kč 

Wi-Fi VDSL modem Comtrend VR - 3031eu + VoIP brána Cisco SPA 112 3.488 Kč 1.999 Kč 

Wi-Fi VDSL modem ZyXEL - VMG 1312-B30B 1.999 Kč 899 Kč 

Wi-Fi VDSL modem ZyXEL - VMG 1312-B30B + VoIP brána Cisco SPA 112 3.488 Kč 1.999 Kč 

Wi-Fi ADSL 2+ modem/router + VoIP brána Linksys SPA 8000 (8 x HTS / RJ 11) 6.591 Kč 3.999 Kč 

Wi-Fi VDSL modem/router + VoIP brána Linksys SPA 8000 (8 x HTS / RJ 11) 6.998 Kč 4.998 Kč 

 

Dopravné a balné po celé ČR - PPL spedice: 200 Kč / balík (až 2ks koncového zařízení za jednu cenu dopravy).  

 

K této Službě má Uživatel možnost přenést své stávající pevné i mobilní tel. číslo. Cena za přenesení – portaci tel. čísla od stávajícího operátora    

Uživatele je u EriMobile: 0 Kč a u Služby EriVoIP: 578 Kč / tel. číslo a/nebo 1.405 Kč / blok. ISDN tel. čísel.  

Platný ceník telefonní Služby EriMobile je uveden na: www.erimobile.cz , platný ceník Služby EriVoIP je uveden na www.eri.cz. 

 

Cena Služby Eri – VDSL Standard II (první měsíční poplatek) a zboží včetně ceny za dopravné a balné jsou hrazeny předem na základě vystavené 

zálohové faktury. Odesláním elektronické objednávky uzavíráte Smlouvu na dobu neurčitou s výpovědní dobou 1, 3 nebo 6 měsíců (dle Vaší volby). 

Současně souhlasíte s platným ceníkem Služeb sítě Eri a platnými Všeobecnými podmínkami poskytování služeb sítě Eri a potvrzujete, že jste byli s 

těmito Všeobecnými podmínkami a Ceníkem seznámeni (vše uvedeno v platném znění na www.eri.cz). 

 

Minimální nabízenou a minimální zaručenou úrovní kvality, je u Služeb typu Eri – VDSL Standard II rychlost připojení k Internetu / 10. 

   

Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH 21%. 
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