
Cennik świadczenia Usług telekomunikacyjnych 
Standardowy

OPŁATA ABONAMENTOWA (miesięcznie brutto)

Internet radiowy

PAKIET CENA POBIERANIE WYSYŁANIE

Internet Plus 116 zł 25Mb 2 Mb

Internet Plus+ 126 zł 50 Mb 3 Mb

Internet Premium 150 zł 100 Mb 10 Mb

Internet światłowodowy*

PAKIET CENA POBIERANIE WYSYŁANIE

Internet  Plus 80 zł 100 Mb 10Mb

Internet Max 100 zł 200 Mb 20 Mb

Internet Premium 120 zł 500 Mb 50 Mb

USŁUGI INSTALACYJNE  (cena brutto)

Opłata instalacyjna 750,00 zł

Opłata instalacyjna WIFI 800,00 zł

Opłata instalacyjna WIFI XG 850,00 zł

Opłata instalacyjna MAX 900,00 zł

Opłata instalacyjna MAXX 950,00 zł

Opłata instalacyjna Premium 1000,00 zł

POZOSTAŁE USŁUGI (cena  brutto)
Upload Plus ** miesięcznie do abonamentu 10 zł
Gwarancja Plus*** miesięcznie do abonamentu 10 zł
Instalacja  i konfiguracja routera cena nie zawiera urządzenia 150 zł 
Instalacja w przypadku zawierania nowej Umowy, 
a odnoszącej się do Lokalu, w którym znajduje się Zakończenie 
Sieci

50 zł

Montaż gniazda RJ-45 - 50 zł
Terminowanie gniazda RJ-45 - 15 zł
Zmiana transferu /przepływności/ z
niższego na wyższy

Zmiana możliwa raz na okres
rozliczeniowy bezpłatnie

Zmiana transferu /przepływności/ z
wyższego na niższy

Zmiana możliwa raz na okres
rozliczeniowy po zakończeniu
terminowego okresu umowy

bezpłatnie

Wykonanie kolejnego gniazda abonenckiego (za sztukę) Wycena indywidualna
Zmianę miejsca świadczenia Usługi w przypadku zmiany Lokalu 50 zł
Konfiguracja systemu - negocjowane

indywidualnie
Zawieszenie usługi Nie dłużej niż na 3 m-ce 

w ciągu 12 m-cy 25 zł

Wznowienie usługi po zawieszeniu 25 zł 
Instalacja karty LAN / WiFi przy prawidłowo działającym systemie
komputerowym - 50 zł

Karta sieciowa USB WiFi - Wg aktualnej oferty
Karta sieciowa Ethernet - Wg aktualnej oferty
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Nieuzasadnione wezwanie serwisu - 50 zł
Naprawa lub modernizacja sieci w lokalu Klienta (na życzenie 
Klienta lub z przyczyn leżących po jego stronie) 

każda rozpoczętą godzina pracy +
cena materiałów 99 zł / rbg 

Wizyta technika - pomoc w rozwiązywaniu problemów / 
konfiguracja urządzeń / modernizacja lub rozbudowa sieci w 
lokalu na życzenie klienta 

każda rozpoczętą godzina pracy +
cena materiałów 99 zł / rbg

Dojazd do klienta ryczałt 25 zł
Ponowna aktywacja usługi po odłączeniu spowodowanym 
brakiem płatności

- 100 zł

Przeniesienie  praw  i  obowiązków  wynikających  z  Umowy  na
osobę wskazana przez Abonenta

50 zł

Kara za udostępnianie łącza internetowego poza obręb lokalu, na
który jest podpisana umowa - 1500 zł

Kara za niezwrócenie sprzętu operatora po zakończeniu umowy - 500 zł
Nieudostępnienie Lokalu w celu demontażu Wyposażenia (za 
każdy przypadek) 99 zł

Wysłanie wezwania do zapłaty - 25 zł
Miesięczna opłata za przesyłanie faktur w formie elektronicznej 
na adres e-mail lub przez BOK

0 zł

Miesięczna opłata za przesyłanie faktur pocztą tradycyjną 5 zł
Dostarczanie treści proponowanej zmiany warunków w fomie 
elektronicznej na adres e-mail lub przez BOK 0 zł

Dostarczanie treści proponowanej zmiany warunków pocztą 
tradycyjną

5 zł

Zewnętrzne IP 30,00zł
WYMIANA URZĄDZEŃ W PRZYPADKU USZKODZENIA LUB ZNISZCZENIA Z WINY KLIENTA / PONOWNA KONFIGURACJA

URZĄDZEŃ
Kliencki terminal radiowy - Wg protokołu
Router - Wg protokołu
Zasilacz sieciowy do urządzeń operatora - Wg protokołu
Ponowna konfiguracja urządzeń do pracy w sieci cena jednostkowa za urządzenie 50 zł

* dotyczy zabudowy wielorodzinnej 
** wzrost o 2 Mb (uzależnione  od warunków technicznych zgodnie z  Protokołem wykonania instalacji abonenckiej i przekazania sprzętu)
*** Gwarancja Plus:
- Naprawa lub wymiana na nowy sprzęt (raz w ciągu trwania umowy)
- Profesjonalna i szybka pomoc w razie awarii  

Wszystkie podane wartości są wartościami maksymalnymi uzależnionymi od warunków technicznych zgodnie z  Protokołem 
wykonania instalacji abonenckiej i przekazania sprzętuKoszty usług niewymienionych w cenniku ustalane są indywidualnie. 
Oferta ograniczona terytorialnie i uzależniona od możliwości technicznych dostawcy. Podane wartości oznaczają prędkości 
maksymalne. 
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