
 
Parametre Služieb XtraNet Pieš ťany s.r.o.  

 
XtraNet Turbo 1  
- negarantovaná rýchlosť pripojenia do  4Mbit/s  pre download a 1Mbit/s  pre upload 
- neobmedzený objem prenesených dát 
- maximálna agregácia 1:8 
- služba určená začiatočníkom, nenáročným zákazníkom na prezeranie webu, elektronickú poštu atď. 
- pravidlá FUP sa neuplatňujú 

 
XtraNet Turbo 2  
- negarantovaná rýchlosť pripojenia do  6Mbit/s  pre download a 1Mbit/s  pre upload 
- neobmedzený objem prenesených dát 
- maximálna agregácia 1:8 
- služba určená menej náročným zákazníkom využívajúcim internet najmä na prezeranie web stránok,  emaily, chat, VoIP  
- pravidlá FUP sa neuplatňujú 

 
XtraNet Turbo 3  
- negarantovaná rýchlosť pripojenia do  8Mbit/s  pre download a 1Mbit/s (Docsis), 2Mbit/s (WiFi) pre upload 
- neobmedzený objem prenesených dát 
- maximálna agregácia 1:8 
- služba určená pre stredne náročných zákazníkov využívajúcich pripojenie na prezeranie web stránok,  emaily, chat, skype video, 

youtube atď.   
- pravidlá FUP sa neuplatňujú 

 
XtraNet Turbo 4  
- negarantovaná rýchlosť pripojenia do  10Mbit/s  pre download a 1Mbit/s (Docsis), 2Mbit/s (WiFi) pre upload 
- neobmedzený objem prenesených dát 
- maximálna agregácia 1:8 
- služba určená pre stredne náročných zákazníkov využívajúcich pripojenie na prezeranie web stránok,  emaily, chat, skype video, 

youtube, sťahovanie videí, hudby atď. 
- pravidlá FUP sa neuplatňujú 

 
XtraNet Turbo 5  
- negarantovaná rýchlosť pripojenia do  12Mbit/s  pre download a 2Mbit/s (Docsis), 3Mbit/s (WiFi) pre upload 
- neobmedzený objem prenesených dát 
- maximálna agregácia 1:8 
- služba určená pre stredne náročných zákazníkov využívajúcich pripojenie na prezeranie web stránok,  emaily, chat, skype video, 

youtube, sťahovanie videí, hudby, sledovanie kamerového systému(nie nepretržité)  atď. 
- pravidlá FUP sa neuplatňujú 
- na požiadanie pridelenie verejnej statickej IP adres y - zľava 100% 

 
XtraNet Turbo 6  
- negarantovaná rýchlosť pripojenia do  14Mbit/s  pre download a 2Mbit/s (Docsis), 4Mbit/s (WiFi) pre upload 
- neobmedzený objem prenesených dát 
- maximálna agregácia 1:8 
- služba určená pre náročnejších zákazníkov a malé firmy využívajúce pripojenie na prezeranie web stránok,  emaily, chat, skype 

video, youtube, sťahovanie videí, hudby, sledovanie kamerového systému(nie nepretržité) atď. 
- pravidlá FUP sa neuplatňujú 
- na požiadanie pridelenie verejnej statickej IP adres y - zľava 100%   

 
XtraNet Turbo 7  
- negarantovaná rýchlosť pripojenia do 16Mbit/s  pre download a 2Mbit/s (Docsis), 5Mbit/s (WiFi) pre upload 
- neobmedzený objem prenesených dát 
- maximálna agregácia 1:8 
- služba určená pre náročnejších zákazníkov a malé firmy využívajúce pripojenie na prezeranie web stránok,  emaily, chat, skype 

video, youtube, sťahovanie videí, hudby, sledovanie kamerového systému(nie nepretržité) atď. 
- pravidlá FUP sa neuplatňujú 
- na požiadanie pridelenie verejnej statickej IP adres y - zľava 100% 

 
XtraNet GARANT  
- garantovaná rýchlosť pripojenia downloadu a uploadu podľa potreby Užívateľa 
- neobmedzený objem prenesených dát 
- bez agregácie 
- služba určená pre náročných a firemných zákazníkov využívajúcich pripojenie bez akýchkoľvek obmedzení s nástupom na servis 

podľa individuálne dohodnutých kritérií  
- pravidlá FUP sa neuplatňujú 
- na požiadanie pridelenie verejnej statickej IP adres y - zľava 100% 

 
 
 
 
 
 
 



 
XtraNet Basic - produkt momentálne už nie je v ponuk e 
- negarantovaná rýchlosť pripojenia do 1024kbit/s  pre download a 256kbit/s  pre upload 
- neobmedzený objem prenesených dát 
- maximálna agregácia 1:8 
- služba určená začiatočníkom, nenáročným zákazníkom na prezeranie webu, elektronickú poštu atď. 
- hranica FUP : 5GB prenesených dát mesačne  
- po prekročení FUP negarantovaná rýchlosť pripojenia do 128kbit/s pre download a 256kbit/s pre upload 

 
 
XtraNet DATA - produkt momentálne už nie je v ponuke  
- negarantovaná rýchlosť pripojenia do  10240kbit/s  pre download a 512kbit/s  pre upload 
- predplatený objem prenesených dát podľa vybranej služby 
- maximálna agregácia 1:8 
- služba určená menej náročným zákazníkom využívajúcim internet najmä na prezeranie web stránok,  emaily, chat, VoIP  
- pravidlá FUP sa neuplat ňujú 

 
XtraNet Turbo 8 - produkt momentálne už nie je v pon uke  
- negarantovaná rýchlosť pripojenia do 20480kbit/s  pre download a 2048kbit/s (Docsis), 4096kbit/s (WiFi) pre upload 
- neobmedzený objem prenesených dát 
- maximálna agregácia 1:8 
- služba určená pre náročnejších zákazníkov, malé a stredne veľké firmy využívajúce pripojenie na prezeranie web stránok,  

emaily, chat, skype video, youtube, sťahovanie videí, hudby, sledovanie kamerového systému(nie nepretržité) atď. 
- pravidlá FUP sa neuplatňujú 
- na požiadanie pridelenie verejnej statickej IP adres y - zľava 100% 
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