
VYSOKORÝCHLOSTNÝ INTERNET  

SLUŽBA 
 

ZRIAĎOVACÍ POPLATOK 
BEZ VIAZANOSTI 

 

ZRIAĎOVACÍ POPLATOK 
PRI 12 MESAČNEJ 

VIAZANOSTI 

 

ZRIAĎOVACÍ POPLATOK 
PRI 24 MESAČNEJ 

VIAZANOSTI 

 
MESAČNÁ PLATBA 

        BYTOVÉ DOMY + RODINNÉ DOMY – optické pripojenie    

IMAFiber S+ 200Mbps 99,00 € 49,00 € 29,00 € 11,00 € 

IMAFiber M+ 450Mbps 99,00 € 49,00 € 29,00 € 14,00 € 

IMAFiber L+ 750Mbps 99,00 € 49,00 € 29,00 € 16,00 € 

IMAFiber XL 1Gbps* 99,00 € 49,00 € 20,00 € 23,00 € 

IMAWifi komfort   
dodanie a správa Wifi routra v domácnosti 
s technológiami AC a AX 

50,00 € / AC 
75,00 € / AX 

40,00 € / AC 
65,00 € / AX 

25,00 € / AC 
50,00 € / AX 

         0,00 € 
1,00 € bez viazanosti 

Pripojenie je na optickej sieti.  Maximálna prenosová rýchlosť WiFi pripojenia je závislá od použitého koncového zariadenia ako aj od zarušenia prenosového pásma v mieste použitia. 
S využívaním služby IMAWifi komfort klient súhlasí so vzdialeným nastavením wifi routra. V ideálnych podmienkach dosahuje 300Mbps a je dosiahnuteľná na programoch M, L a XL. 
Upload pre IMAFiber S+ je 100Mbps, IMAFiber M+ je 225Mbps, IMAFiber L+ je 375Mbps a IMAFiber XL je 500Mbps. Agregácia je stanovená dynamicky podľa celkového počtu pripojených 
užívateľov a to 1:10, z toho vyplývajú minimálne dosahované rýchlosti 20Mbps pri IMAFiber S+ 200Mbps, 45Mbps pri IMAFiber M+ 450Mbps, 75Mbps pri IMAFiber L+ 750Mbps, 100Mbps 
pri IMAFiber XL 1Gbps. Pre IMAFiber S+, IMAFiber M+ postačuje zariadenie v norme 802.11 AC. Odporúčame však používať zariadenia s normou 802.11 AX. Zriaďovací poplatok pre 
rodinné domy je vypočítaný individuálne. Pre súčasných klientov poskytujeme pri prechode na vyšší program zľavu 50% zo zriaďovacieho poplatku služby IMAFiber.  
*Program je poskytovaný len vo vybraných lokalitách. Maximálna dosiahnuteľná rýchlosť pri programe XL je 950Mbps. 

Rozšírenie programu IMAFiber o digitálnu televíziu IMAVÍZIU 
 

Rozšírenie programu IMAFiber o digitálnu televíziu pri viazanosti služby na 24 mesiacov so základným programom START je spoplatnené jednorazovým zriaďovacím poplatkom 
50 EUR bez zmeny mesačného poplatku. V cene zriadenia je dodanie potrebného koncového zariadenia pre fungovanie služby. Zariadenie zostáva vlastníctvom spoločnosti. 
Rozšírenie ponuky programov je možné doplnením voliteľných balíčkov s mesačným poplatkom podľa platného cenníka. V cene zriaďovacieho poplatku je zapožičanie jedného 
SetTopBoxu, ktorý je vlastníctvom spoločnosti. Technologická garancia funkčnosti je 5 rokov. Po tomto období je možná výmena za technologicky novšie za jednorazový poplatok 
39 EUR. Zriaďovací poplatok za ďalší SetTopBox je 70,- EUR s DPH. K jednej prípojke je možné pripojiť maximálne štyri SetTopBoxy bez zmeny mesačného poplatku. 

        INTERNET + IMAVÍZIA prostredníctvom LTE siete  

IMAFair TV S 15/2Mbps 249,00 € 129,00 € 69,00 € 17,90 € 

IMAFair TV M 30/5Mbps 249,00 € 129,00 € 59,00 € 25,90 € 

IMAFair TV L 50/5Mbps 249,00 € 129,00 € 49,00 € 33,90 € 

IMAFair TV XL 150/10Mbps* 249,00 € 129,00 € 69,00 € 33,90 € 

V cene zriaďovacieho poplatku je inštalácia a zapožičanie prijímacej LTE antény, SetTopBoxu a routra s oddelenými výstupmi pre internet a televíziu. Na jedno zariadenie je možné 
pripojiť max. 2 SetTopBoxy bez zmeny mesačného poplatku. V cene mesačného poplatku je internet s maximálnou rýchlosťou pripojenia podľa programu a Televízia s programom 
START + Balík 1 SK&CZ HD, s archívom 14 dní a bezplatnou požičovňou filmov. K programu je možné doobjednať doplňujúce balíčky podľa platného cenníka. Televízia môže počas 
zapnutého SetTopBoxu znížiť dostupnú maximálnu rýchlosť o 5Mbps za každý pripojený aktívny SetTopBox. Zriaďovací poplatok za druhý SetTopBox je 70,- EUR s DPH. 
Technologická garancia funkčnosti je 5 rokov, pričom na diaľkový ovládač k SetTopBoxu je poskytovaná záruka funkčnosti 2 roky. Po tomto období je v prípade nefunkčnosti 
alebo vývoja novšieho middleware (softvér zariadenia pre ovládanie SetTopBoxu) možná výmena za technologicky novšie za jednorazový poplatok 30 EUR. 
*Pripojenie je možné len v lokalite Liptovský Mikuláš. 

        OKOLITÉ LOKALITY  
 

VILLAGE 15Mbps 
VYRÁTANÝ 

INDIVIDUÁLNE -10,00 % -20,00 % 13,00 € 

 

Službu VILLAGE je možné využiť len v určitých lokalitách a na výslovný dopyt. Zriaďovací poplatok sa určuje pri technickej obhliadke. 

        PODNIKATELIA – wifi / optické pripojenie  

OFFICE 15Mbps 80,00 € 50,00 € 29,00 €   16,60 € 

IMAFiber OFFICE S+ 200Mbps 80,00 € 50,00 € 29,00 € 19,90 € 

IMAFiber OFFICE M+ 450Mbps 80,00 € 50,00 € 29,00 € 21,90 € 

IMAFiber OFFICE L+ 750Mbps 80,00 € 50,00 € 29,00 € 23,90 € 

IMAFiber OFFICE XL 1Gbps 80,00 € 50,00 € 29,00 € 32,20 € 

VEREJNÁ IP ADRESA - - - 3,00 € 

SYMETRICKÝ UPLOAD - - - 3,60 € 

SLUŽBA PROFI 
 

Pri požiadavke na pripojenie rozsiahlych sieťových systémov a výstupných jednotiek, prípadne pre subjekty 
využívajúce vzdialené aplikačné servery sa vyráta cena za služby individuálne na základe rozsahu realizácie. 

 
    Pripojenie je na optickej sieti. Služby IMAFiber OFFICE+ sú určené pre firmy a organizácie, ktoré využívajú pripojenie na bežnú prevádzku a komunikáciu. Upload pre všetky programy je 

100Mbps. Agregácia pre firemné pripojenia je stanovená dynamicky podľa celkového počtu pripojených užívateľov a to 1:10,  z toho  vyplývajú  minimálne  dosahované  rýchlosti  1Mbps  pri  
OFFICE  15Mbps, 20Mbps pri IMAFiber OFFICE S+ 200Mbps, 45Mbps pri IMAFiber OFFICE M+ 450Mbps, 75Mbps pri IMAFiber OFFICE L+ 750Mbps, 100Mbps pri IMAFiber OFFICE XL 1Gbps. 
Pre súčasných klientov poskytujeme pri prechode na vyšší program zľavu 50% zo zriaďovacieho poplatku. 


