
Tarifa služby Internet pre novozriadené prípojky.  (Cenník) 
 
Poskytovateľ: 
G-comp, s.r.o. , Záhradná 7, Gelnica ,05601 
Bankové spojenie:VÚB, a.s. , č. účtu: 2382957156/0200 
IČO: 36576662 , DIČ:SK 2021779672 
Tel.,fax: +421 53 4799299 
 

Platnosť od 1.3.2020 
 
Mesačný poplatok       Cena     DPH     Cena  

           bez DPH                20%           s DPH 
 

 
Program  G-C LAN (platný od 1.3.2020)     
max. rýchlosť 100Mbps/ 10Mbps* 11,67 €  2,33 € 14,00€  
 

 
Program  G-C WiFi  (platný od 1.3.2020)      
max. rýchlosť 50Mbps/ 5Mbps* 12.50 €           2,33 € 14,00€  
 
 
 

 !!! PROGRAMI UVÁDZANÉ PRE AKTÍVNYCH KLIENOV k 29.2.2020 !!! 
(nie je možné ich aktivovať po 29.2.2020) 

Prechod na aktuálne programy BEZPLATNE !!! 
 

Program  GC LAN 1 (platný do 29.2.2020)     
max. rýchlosť 30Mbps/ 3Mbps* 7,92€          1,58 € 9,50€ 
 

 
Program  GC LAN 2 (platný do 29.2.2020)     
max. rýchlosť 50Mbps/ 5Mbps* 11,07 €  2,21 € 13,28€  
 

 
Program  GC WiFi 1 (platný do 29.2.2020)      
max. rýchlosť 15Mbps/ 3Mbps* 7,92 €           1,58 € 9,50€  
 

 
Program  GC WiFi 2 (platný do 29.2.2020)     
max. rýchlosť 25Mbps/ 5Mbps* 11,07 €           2,21 € 13,28€  
 
 
Programy BIZNIS   – časovo negarantované synchrónne pripojenie určené pre firmy  cena dohodou  
Programy BIZNIS  G - časovo garantované synchrónne pripojenie určené pre firmy  cena dohodou  
 
Charakteristika služieb 
• 100 Mbps lokálna sieť pre peer-to-peer a sieťové hry 
• Pripojenie k internetu je asymetrické, agregované, bez obmedzenia času pripojenia alebo objemuprenesených dát.V záujme 

zachovania kvality služby pre všetkých účastníkov sa na pripojene k Internetu uplatňujúpravidlá férového využívania (Fair 
UsePolicy) - pri takom využívaní, ktoré výrazne prekračujevyužívanie u iných účastníkov, sa môže rýchlosť pripojenia do 
Internetu dočasne znížiť 

• Prenosy v lokálnej 100 Mbit sieti sa nezapočítavajú do prenesených dát. 
• K paušálom sa poskytuje jedna IP adresa z privátneho rozsahu bezplatne, ďalšie IP za príplatok. 
• Garancia časovej dostupnosti programov GC LAN , GC WiFia BIZNIS  je 80%. Agregácia pripojenia je max. 1:50 
• Garancia časovej dostupnosti BIZNIS G programov  je 98% , bez Agregácie 
• Zriadenie zahŕňa zavedenie káblového vedenia do bytu účastníka, jeho ukončenie účastníckouzásuvkou, nastavenie IP 

adresy na počítači a aktiváciu pripojenia v systéme poskytovateľa. V cenenie je zahrnutý kábel pre vedenie v byte, 
inštalačné práce v byte, sieťová karta ani jej inštalácia.Pripojenie je non-stop (24 hodín denne) za paušálny poplatok. Nie je 
obmedzené dátovo ani časovo. Cena služby sa nenavršuje žiadnymi prijatými aodoslanými MB, žiadnymi minútami a 
podobne. Ku každému programu je možné zriadiť na základe požiadavky užívateľa jedno e-mailové konto ZADARMO. 



 

 

Ďalšie informácie sú na Užívateľskom portáli     http://portal.g-comp.sk 

 
*)Uvedené rýchlosti služieb sa dosahujú pri optimálnych prenosových podmienkach. Rádiové spojenie vyžaduje, aby mal wifiklient dostatočne silný a 
     kvalitný signál, a aby na prístupový bod „dovidel“ bez prekážok. Na rýchlosť má tiež vplyv intenzita využívania prípojky - ak sa cez prípojku prenášajú 
     nadpriemerné objemy dát, rýchlosť prípojky sa môže čiastočne a dočasne znížiť, a to najmä v špičke. 

 

 

Ostatné poplatky 

 

Výjazd technika na urgenciu zákazníka alebo mimo pracovné dni           15,00 EUR          18 EUR 
 
  
Cena služieb pre zákazníkov s individuálnymi požiadavkami sa určuje dohodou po zvážení technických podmienok 
pre realizáciu pripojenia. 
 
 

  bez DPH s DPH 
Aktivácia pripojenia s viazanosťou 24 mesiacov – panelový dom (optika) 0,83EUR 1 EUR 
Aktivácia pripojenia bez viazanosti – panelový dom (optika) 25.00 EUR 30 EUR 
Aktivácia pripojenia individuálne alebo v rod.dome s viaz. 24mes. 37,50 EUR 45 EUR 
Aktivácia pripojenia individuálne alebo v rodinnom dome 75,00 EUR 90 EUR 
Zaslanie dokumentu poštou na žiadosť zákazníka 0,83EUR 1 EUR 
Zaslanie Upomienky z dôvodu nezaplatenia v splatnosti faktúry 2,50EUR 3 EUR 
Zriadenie jedného e-mailového konta na požiadanie Bezplatne Bezplatne 
Zriadenie ďalšieho e-mailového konta (ročná platba) 4,16 EUR 5 EUR 
Zriadenie verejnej IP adresy 8,33 EUR 10 EUR 
Mesačný poplatok za verejnú IP adresu 2,50 EUR 3 EUR 
Zmena programu služieb na vyšší Bezplatne Bezplatne 
Inštalačné a servisné práce u zákazníka – začatá polhodina 8,33 EUR 10 EUR 
Inštalačné a servisné práce na prog. vybav.  spol.  IVES – začatá polhodina 10,00 EUR 12 EUR 
Výjazd technika mot. vozidlom  - každý začatý 1km cesty k zákazníkovi 0,83EUR 1 EUR 


