
 

* – Cena łącza zawiera 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. 

* – Ceny zawierają 23% podatku vat. 
 
    

Miesięczne opłaty abonamentowe bez rabatów Opłata w PLN Brutto 

1. Usługa w opcji 50 Mb/s 77,20 

2. Usługa w opcji 100 Mb/s 97,20 

 

Opłaty Jednorazowe Opłata w PLN Brutto 

1. 
Opłata aktywacyjna jednorazowa ponoszona w momencie wznowienia usługi. W przypadku nowej umowy 
cena aktywacji wynosi 1 zł. 100,00 

2. 
Wznowienie usługi  dostępu do Internetu w technologii światłowodowej uprzednio wyłączonej z powodu 
nieuregulowania należności lub nie przestrzegania postanowień umownych 100,00 

3. Niezasadne wezwanie serwisu. 100,00 

4. 

Naprawa uszkodzenia nie leżącego po stronie Dostawcy (mechaniczne uszkodzenia okablowania w domu 
klienta – uszkodzenia przy pracach remontowych, uszkodzenia przez gryzonie itp.). W przypadku przepięć 
w sieci NN koszt naprawy wynosi 400 zł. 300,00 

 

Inne Opłaty Opłata w PLN Brutto 

1. Opłata za urządzenie światłowodowe w przypadku braku zwrotu czy uszkodzenia.  400 

2. 
Udostępnienie Usługi poza miejsce świadczenia Usługi określone w umowie -trzykrotność opłaty abonamentowej standardowej za 
każde podłączenie i za każdy okres rozliczeniowy takiego podłączenia 

 

 

Cennik usługi dostępu do internetu w technologii światłowodowej 
 

Nazwa taryfy Niebieski Fioletowy 

Prędkość łącza 

Down  50 Mb/s 
Up        10 Mb/s 

 
 

64,90 zł/mc * 

  Down  100 Mb/s 
Up        20 Mb/s 

 
 

84,90 zł/mc * 

Limit transmisji danych Brak limitów Brak limitów 

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

 
Umowa 24 mc 299 zł  

Umowa na 12 mc 399 zł  

Umowa bezterminowa 499 zł  

Instalacja światłowodu do domu klienta – niestandardowa 
(Sposób niestandardowy - kabel światłowodowy zakopany w ziemi, montaż na stromych dachach wymagający ciągłej asysty, niestandardowe prace w 

domu klienta jak np.: sieci LAN) 

 
Cena ustalana indywidualnie 

 

Usługi dodatkowe 
 

Stały adres IP 12,30 zł/mc 12,30 zł/mc 


