Cennik usługi dostępu do internetu w technologii światłowodowej
w „Promocji Wiosennej”
Niebieski

Nazwa taryfy

Fioletowy

Down 50 Mb/s
Up
10 Mb/s

Down 100 Mb/s
Up
20 Mb/s

Prędkość łącza

Limit transmisji danych
Aktywacja

59,90 zł/mc *

79,90 zł/mc *

Brak limitów
1 zł

Brak limitów
1 zł

Instalacja światłowodu do domu klienta *
(kabel napowietrzny prowadzony z najbliższego słupa najkrótszą drogą do domu klienta)

Umowa 24 mc
Umowa na 12 mc
Umowa bezterminowa

199 zł
299 zł
399 zł

*- Ceny zawierają 23% podatku vat.
*- Ceny łączy internetowych zawierają rabat 6,15 zł/mc za wyrażenie zgody na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej na wskazany
przez klienta adres e- mail oraz rabat 6,15 zł/mc za terminową płatność faktury miesięcznej w pełnym okresie obowiązywania umowy.
*- Instalacja zawiera kablowe przyłącze światłowodowe do domu klienta wraz z modemem światłowodowym, który stanowi własność
Operatora. Opłata instalacyjna pobierana jest jednorazowo na pierwszej fakturze.

Miesięczne opłaty abonamentowe bez uwzględnienia rabatów
1.
2.

Usługa w opcji do 50/10 Mb/s
Usługa w opcji do 100/20 Mb/s

Opłaty Jednorazowe
1.
2.
3.
4.

Opłata aktywacyjna jednorazowa ponoszona w momencie zawarcia umowy
Wznowienie usługi dostępu do Internetu w technologii światłowodowej uprzednio wyłączonej z powodu
nieuregulowania należności lub nie przestrzegania postanowień umownych
Wezwanie serwisanta do usunięcia uszkodzenia, którego przyczyna leży po Państwa stronie -bez usuwania
przyczyny uszkodzenia - usługa serwisowa
Wezwanie serwisanta do usunięcia uszkodzenia, którego przyczyna leży po Państwa stronie -z usunięciem
przyczyny uszkodzenia - usługa serwisowa

Inne Opłaty

Opłata w PLN
Brutto
72,20
92,20

Opłata w PLN
Brutto
1,00
100,00
50,00
100,00

Opłata w PLN
Brutto

3.

Kara za brak terminowego zwrotu urządzeń oddanych Państwu do użytkowania bądź zniszczenie użyczonego
urządzenia *
- urządzenie ONT (modem światłowodowy)
400,00
Udostępnienie Usługi poza miejsce świadczenia Usługi określone w umowie -trzykrotność opłaty abonamentowej standardowej
za każde podłączenie i za każdy okres rozliczeniowy takiego podłączenia
Ustalane
Instalacje niestandardowe, ziemne, konieczność dostawienia konstrukcji wsporczych etc.
indywidualnie

4.

Stały, zewnętrzny adres ip

1.

2.

10,00

*- Kara za brak terminowego zwrotu udostępnionych urządzeń nie podlega VAT. Zapłata tej kary nie oznacza przeniesienia
prawa własności, tj. nie upoważnia do dalszego dysponowania nimi ( np.. sprzedaży/udostępnienie osobo trzecim itp..)

