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Cennik ogólny – ważny od 01.02.2016

1. usługa asymetrycznego dostępu do Internetu – łącze światłowodowe

Opcja Usługi Miesięczne opłaty
abonamentowe

Jednorazowa opłata –
montaż  przyłącza
napowietrznego

Jednorazowa opłata –
aktywacja routera wifi
802.11b/g/n 300 Mbit/s

(szybkość transmisji) (okres trwania umowy)

do komputera od komputera bezterminowo

do 30 Mbit do 3 Mbit 69 zł 799 zł 99 zł

do 60 Mbit do 6 Mbit 89 zł 799 zł 99 zł

do 120 Mbit do 12 Mbit 109 zł 799 zł 249 zł

do 250 Mbit do 25 Mbit 129 zł 799 zł 249 zł

do 500 Mbit do 30 Mbit 159 zł 799 zł 249 zł

2. usługa symetrycznego dostępu do Internetu – łącze światłowodowe

Opcja Usługi Miesięczne opłaty
abonamentowe

Jednorazowa opłata – montaż
podstawowego przyłącza

napowietrznego

Jednorazowa opłata –
aktywacja routera 

(szybkość transmisji) (okres trwania umowy)

do
komputera

od
komputera

bezterminowo

30 Mbit 30 Mbit 631 zł 1217,7 zł 244,77 zł

50 Mbit 50 Mbit 1033 zł 1217,7 zł 244,77 zł

100 Mbit 100 Mbit 1830 zł 1217,7 zł 429,47 zł

200 Mbit 200 Mbit 3013,5 zł 1217,7 zł 429,47 zł

3. usługa asymetrycznego dostępu do Internetu – łącze bezprzewodowe

Opcja Usługi Miesięczne opłaty
abonamentowe

Jednorazowa opłata –
montaż  przyłącza 

Jednorazowa opłata –
aktywacja routera wifi 

(szybkość transmisji) (okres trwania umowy)

do komputera od komputera bezterminowo

do 6 Mbit do 1 Mbit 69 zł 299 zł 99 zł

do 12 Mbit do 2 Mbit 89 zł 299 zł 99 zł

do 18 Mbit do 3 Mbit 109 zł 299 zł 99 zł

do 24 Mbit do 4 Mbit 129 zł 299 zł 99 zł
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4. usługa symetrycznego dostępu do Internetu – łącze bezprzewodowe

Opcja Usługi Miesięczne opłaty
abonamentowe

Jednorazowa opłata – montaż
podstawowego przyłącza 

Jednorazowa opłata –
aktywacja routera 

(szybkość transmisji) (okres trwania umowy)

do komputera od komputera bezterminowo

10 Mbit 10 Mbit 631 zł 1230 zł 184,50 zł

20 Mbit 20 Mbit 861 zł 1230 zł 184,50 zł

50 Mbit 50 Mbit 1599 zł 1230 zł 184,50 zł

100 Mbit 100 Mbit 2214 zł 1230 zł 184,50 zł

5. usługa symetrycznego dostępu do Internetu – łącze mobilne

Opcja Usługi Miesięczne opłaty
abonamentowe

Jednorazowa opłata – montaż
podstawowego przyłącza 

Jednorazowa opłata –
aktywacja routera 

(szybkość transmisji) (okres trwania umowy)

do komputera od komputera bezterminowo

10 Mbit 2 Mbit 150 zł 300 zł 200 zł

5. usługi serwisowe

– koszt przyjazdu serwisanta do Abonenta w nieuzasadnionych przypadkach: 30 zł

– każda rozpoczęta godzina pracy serwisanta u Abonenta: 50 zł

– koszt wysłania wezwania do zapłaty listem poleconym za potwierdzeniem odbioru: 15 zł 

– koszt wysłania faktury papierowej: 5 zł / list

– koszt wynajmu jednego stanowiska słupowego nN w przypadku oddalenia miejsca instalacji od ulicy: 3 zł /m-c

– koszt przyłącza napowietrznego w przypadku oddalenia miejsca instalacji (budynku) od ulicy powyżej 30 

metrów: jednorazowo 1 zł / 1 metr doliczane do wybranej opłaty aktywacyjnej przyłącza 

– koszt wykonania przyłącza ziemnego na głębokości 70 cm: 8,61 zł / 1 metr doliczane do wybranej opłaty 

aktywacyjnej przyłącza 

– przecisk pod drogą gminną: 1000 zł doliczane do wybranej opłaty aktywacyjnej przyłącza 

 

  

(wszystkie kwoty są kwotami brutto)
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