
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

CENÍK BEZDRÁTOVÉHO PŘIPOJENÍ   
 

Technologie 5GHz 

Tarif 
Inzerovaná a 

maximální 

rychlost 

Běžně 
dostupná 

rychlost 

Minimální 

rychlost 
Cena za měsíc 

Sympaťák 15/5 12/4 5/2 300 Kč 

Svišťák 30/10 24/8 10/4 400 Kč 

Rakeťák 50/15 40/12 17/5 500 Kč 

 

Tarify pro seniory (65+) a ZTP 

Tarif 

Inzerovaná a 

maximální 
rychlost 

Běžně 

dostupná 
rychlost 

Minimální 

rychlost 

Cena za měsíc 

Sympaťák S 15/5 12/4 5/2 225 Kč 

Svišťák S  30/10 24/8 10/4 300 Kč 

 

Uvedené rychlosti (Mb/s) jsou v poměru download/upload. 

Instalační poplatek*:  1 500 Kč 

* V ceně instalace je montáž antény, natažení kabelu k zařízení s konektorem RJ45 (PC, notebook, router, atd.), o 

maximální délce kabelu 20 m, krimpování koncovek. Další služby a materiál jsou zpoplatněny dle aktuálního ceníku. 

  

Technologie 60GHz – dostupné jen v určitých lokalitách                                                        

Tarif 

Inzerovaná a 

maximální 
rychlost 

Běžně 

dostupná 
rychlost 

Minimální 
rychlost 

Cena za měsíc 

Rakeťák 60G 60/30 48/24 24/12 500 Kč 

 

Uvedené rychlosti (Mb/s) jsou v poměru download/upload. 

Instalační poplatek*: 4 000 Kč. 

* V ceně instalace je montáž antény, natažení kabelu k zařízení s konektorem RJ45 (PC, notebook, router, 

atd.), o maximální délce kabelu 20 m, krimpování koncovek. Další služby a materiál jsou zpoplatněny dle 

aktuálního ceníku. 



CENÍK KABELOVÉHO PŘIPOJENÍ – dostupné 

jen v určitých lokalitách 
 

Tarif 

Inzerovaná a 

maximální 

rychlost  

Běžně 

dostupná 

rychlost 

Minimální 
rychlost 

 

Cena za měsíc 

Sympaťák LAN  30/15 25/12 12/6 300 Kč 

Svišťák LAN  50/20 40/16 20/8 400 Kč 

Rakeťák LAN  80/25 64/20 30/15 500 Kč 

 

Tarify pro seniory (65+) a ZTP 

Tarif 

Inzerovaná a 

maximální 
rychlost  

Běžně 

dostupná 
rychlost 

Minimální 

rychlost 

 
Cena za měsíc 

Sympaťák LAN S 30/15 25/12 12/6 225 Kč 

Svišťák LAN S 50/20 40/16 20/8 300 Kč 

 

 

Uvedené rychlosti (Mb/s) jsou v poměru download/upload. 

Instalační poplatek v případě již existující funkční přípojky: ZDARMA 

Instalační poplatek bez existující přípojky**: 1 500 Kč. 

** V ceně instalace je natažení kabelu do 30 m do první místnosti bytu a zakončený koncovkou. Instalace datové 

zásuvky, další služby a materiál jsou zpoplatněny dle aktuálního ceníku. 

 

Inzerovaná rychlost je stejná jako maximální, kterou lze na přípojce naměřit. Minimální rychlost  je 

nejnižší rychlost stahování (download) a odesílání (upload), kterou poskytovatel garantuje. Více o 

garanci, návrhu a řešení reklamací naleznete ve Všeobecných obchodních podmínkách.  

 

 

 

 

 

  



CENÍK INTERNETOVÉ TELEVIZE 

Objevte kouzlo moderní IPTV. Zmeškali jste svůj oblíbený pořad? Nevadí, můžete ho zlédnout ještě dalších 7 

dní. Máte rádi originální znění filmů? Na vybraných kanálech původní audiostopy. Televizi si pustíte i na TV, 

mobilu, tabletu nebo i v prohlížeči. Jedete na dovolenou? TV si můžete pustit i tam, funguje po celé EU. 

Kompletní informace naleznete na https://fpo.cz/cs/sluzby-internet/fpotelka 

Hlavní balíčky: 
MINI: 50+ TV kanálů  

 
 1x primární zařízení (SmartTV nebo set-top box) 

 3x mobilní zařízení (telefon, tablet, prohlížeč) 
 neobsahuje službu zpětného přehrávání a nelze dokoupit doplňkové balíčky 
 

Cena: nelze již zakoupit  

 
STARTOVACÍ: 110+ TV kanálů 

 7 dní TIMESHIFT (Možnost zpětného přehrávání) 
 2x primární zařízení (SmartTV, set-top box) 
 3x mobilní zařízení (telefon, tablet, prohlížeč) 
 50 hodin nahrávek 
 

Cena: 179 Kč 

 

RODINNÝ: 150+ TV kanálů 

 7 dní TIMESHIFT (Možnost zpětného přehrávání) 
 2x primární zařízení (SmartTV, set-top box) 
 3x mobilní zařízení (telefon, tablet, prohlížeč) 
 50 hodin nahrávek 

 30+ filmů z filmotéky 
 

Cena: 379 Kč 

 

MAXIMÁLNÍ: 190+ TV kanálů 

 7 dní TIMESHIFT (Možnost zpětného přehrávání) 
 2x primární zařízení (SmartTV, set-top box) 
 3x mobilní zařízení (telefon, tablet, prohlížeč) 
 50 hodin nahrávek 
 

Cena: 769 Kč 

https://fpo.cz/cs/sluzby-internet/fpotelka
http://fpo.cz/cs/sluzby-internet/fpotelka
http://fpo.cz/cs/sluzby-internet/fpotelka
http://fpo.cz/cs/sluzby-internet/fpotelka


 

Doplňkové balíčky: 
Všechny aktuální balíčky i s cenou lze dohledat a objednat přímo v uživatelském účtu. 

Název balíčku Popis Cena/měsíc 

HBO HBO, HBO 2, HBO 3 225 Kč 

HBO GO přehrávání filmů a seriálů 149 Kč 

HBO + HBO GO HBO, HBO 2, HBO 3 + přehrávání filmů a seriálů 255 Kč 

HBO MAX PACK všechny kanály HBO, Cinemax, HBO GO 279 Kč 

Filmbox rodina filmových kanálů FilmBox 139 Kč 

FILMOVÝ balíček pro milovníky filmů různých žánrů 129 Kč 

FILMY užijte si stovky hodin zábavy s filmotékou 129 Kč 

DĚTSKÝ balíček určený hlavně dětem 59 Kč 

MÝCH 7 poskládejte si oblíbené stanice do vlastního balíčku 149 Kč 

DOKU balíček dokumentárních kanálů 99 Kč 

SPORT sportovní programová nabídka 189 Kč 

RUSKÝ televizní kanály v ruském jazyce 109 Kč 

RELAXX erotický balíček pro dospělé 249 Kč 

3x SMART TV/STB souběžné sledování na 3 primárních zařízení 89 Kč 

 

Ceník přijímače k internetové televizi 

Služba Cena 

SMART TV aplikace bez zprovoznění ZDARMA 

Set-top box pro službu IPTV včetně zprovoznění  2 500 Kč 

Set-top box AndroidTV pro službu IPTV včetně zprovoznění  3 000 Kč 

 

Provozovatelem služby internetové televize je sledovanitv.cz s.r.o. 



 

WIFI ROUTERY 
Pro bezdrátové připojení např. pro využití mobilu, notebooku nebo televize, je potřeba si pořídit 

wifi router. Nabízíme kvalitní routery, které Vám nastavíme a zabezpečíme. 

Základní:                                                                             Střední třída: 

TP-Link Archer C54                                         TP-Link Archer C6   

 

 

 

 

 

 

 

 

Střední třída:                                                  Pro náročné a naprostá bezpečnost: 

TP-Link Deco E4                        Turris Omnia  

 

 

 

 

 

BENEFITY: 
 

- Možnost platit hotově nebo kartou bez poplatku v prodejně FPO (Smetanova 299/4, Blansko). 

- Slevy na předplatném internetu za čtvrtletí (3%), pololetí (5%) a rok (8%).  

- Přístup do Klientské zóny, kde je pro uživatele přístupný přehled fakturace, platných 

dokumentů a statistik internetu, a který slouží pro rychlou a efektivní komunikaci ohledně 

našich služeb. 

 

Firemní tarify řešíme individuálně. Využijte libovolný kontakt pro 

poptávku připojení. 

 

 

 

 


