
 

  

 

                                                                                                                   Spoločnosť PrimaTEL s.r.o.  je platcom DPH 

 

 

 

 

 

 

Tab. 6                                                                                                                                                                    Platný od 1.1.2022 

Názov zariadenia/materiálu 
Jednotka Cena za jednotku 

(s DPH) 
Anténne zariadenie Ubiquiti pri službe Prima ks 99,00€ 

Optický prevodník Ubiquiti pre GPON riešenie pri službe 
Prima Optik 

ks 
49,00€ 

Betónová kocka ks 7,50€ 

Box Motorola Arris VIP 4302 IR ks 89,00€ 

Kábel UTP Cat.5 vnútorný m 0,36€ 

Kábel UTP Cat.5 vonkajší m 0,54€ 

Konektor RJ45 netienený ks 0,90€ 

Konektor RJ45 tienený ks 1,20€ 

Konzola na kváder – vertikálna 100 cm ks 21,00€ 

Konzola na stenu ks 15,00€ 

Konzola na stenu so vzperou ks 19,50€ 

Konzola nadstavec stožiara 120 cm ks 15,00€ 

Konzola stožiarová ks 15,00€ 

Medzitrámový stožiar ks 60,00€ 

Mikrotik hAP ac2 ks 65,00€ 

Mikrotrubička na optický kábel 12/8mm m 0,60€ 

Optický kábel 4-vlákno m 0,42€ 

Optický patchcord SC/APC- SC/APC 0,5m ks 1,50€ 

Optický patchcord SC/APC- SC/APC 1m ks 1,98€ 

Optický patchcord SC/APC- SC/APC 2m ks 2,28€ 

Optický patchcord SC/APC- SC/APC 3m ks 2,40€ 

Optický patchcord SC/APC- SC/APC 5m ks 3,90€ 

Optický patchcord SC/APC- SC/APC 10-30m ks 15,00€ 

Optický patchcord SC/APC- SC/APC 35-100m ks 29,00€ 

Optický patchcord SC/APC- SC/APC 105-200m  ks 55,00€ 

Patch kábel UTP 0,5m ks 1,50€ 

Patch kábel UTP 1m ks 1,98€ 

Patch kábel UTP 2m ks 2,28€ 

Patch kábel UTP 3m ks 2,40€ 

Patch kábel UTP 5m ks 3,90€ 

Patch kábel UTP 10m ks 8,40€ 

Pozinkovaná tyč/rúra 42mm m 10,50€ 

KOMPLETNÝ CENNÍK TOVARU, 
ZAPOŽIČIAVANÝCH ZARIADENÍ A MATERIÁLU 

 Platný od 20.05.2021 

Podnik: PrimaTEL s.r.o., Pod Juhom 7666, 911 01 Trenčín, IČO: 52 468 321, DIČ: 2121045575, IČ DPH: SK2121045575, 

Zapísaný: v OR Okresného súdu Trenčín Oddiel: Sro, Vložka číslo: 38556/R.  

Aktuálne kontaktné údaje: https://primatel.sk/kontakt/ 



 

Prechodová škridla ks 57,00€ 

Spojka UTP Cat.5 ks 2,40€ 

Stožiarová pätka ks 8,40€ 

Stožiarový jazdec ks 18,00€ 

Switch GLAN 5-Port ks 18,00€ 

Switch GLAN 8-Port ks 25,00€ 

Trojnožka statív 1-2m ks 60,00€ 

UBNT UniFi Ac Long Range ks 120,00€ 

Wifi router TP-Link Archer C6 AC1200 ks 39,00€ 
 

 
Podnik si vyhradzuje právo na zmenu cien z dôvodov priamo alebo nepriamo vyvolaných zmenou všeobecne 
záväzného právneho predpisu alebo rozhodnutím príslušného orgánu verejnej správy alebo orgánu Európskej únie; 
takouto zmenou všeobecne záväzného predpisu môže byť napríklad zmena zákona č. 452/2021 Z.z. o  elektronických 
komunikáciách v  znení neskorších predpisov, zmena predpisov týkajúcich sa ochrany spotrebiteľa, zmena predpisov 
týkajúcich sa spracúvania osobných údajov, zmena zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov alebo iného daňového právneho predpisu, ako aj zmena alebo nahradenie iného všeobecne 
záväzného právneho predpisu. 
 

Podnik účastníkovi pri prevedení inštalácie môže zapožičať zariadenia a materiál potrebný pre funkčnosť objednanej 

služby. Zapožičané zariadenia a materiál sú spísané v odovzdávacom protokole a zostávajú majetkom podniku. 

Účastník svojím podpisom v tomto protokole potvrdí a odsúhlasí spôsob prevedenia inštalácie a skutočné použitie 

uvedených zapožičaných zariadení a materiálu. Pri ukončení zmluvného vzťahu je účastník povinný zariadenia vrátiť. 

Podnik účastníkovi pri prevedení inštalácie môže nainštalovať tovar, ktorý si účastník zakúpi. Zakúpený tovar bude 

spísaný v odovzdávacom protokole a zostáva majetkom účastníka po uhradení vystavenej faktúry. 

Poplatky a sankcie 

 V prípade neuhradenej faktúry za zakúpený tovar si podnik vyhradzuje právo na náhradu škody. Podnik si vyhradzuje 

právo na náhradu škody aj v prípade ak dôjde k ukončeniu zmluvného vzťahu zo strany účastníka alebo zo strany 

podniku, ak účastník nevráti podniku jej zariadenia a materiál nepoškodené s kompletným príslušenstvom, ktoré 

účastníkovi zapožičal počas doby trvania zmluvného vzťahu. Cena tovaru, zariadení a materiálu je uvedená v Tabuľke 

6 tohto cenníka. 

Cenník služieb je dostupný na stránke www.primatel.sk.  
 


