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Załącznik nr.3 do umowy o Abonament 

CENNIK 
USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU - TECHNOLOGIA BEZPRZEWODOWA 

Oferta ograniczona terytorialnie:  Leszno - dzielni ca Zaborowo. 
(ceny brutto zawierają podatek VAT 23%) 

 
 

1. Pakiety – dost ęp radiowy (prędkości internetu zawierają słowo „DO”):  

Czas 

umowy 

NET5 NET10  NET15* 

Aktywacja 
pobieranie 

do 5 Mb/s 

wysyłanie 

do 1 Mb/s 

pobieranie 

do 10 Mb/s 

wysyłanie 

do 2 Mb/s 

pobieranie 

do 15 Mb/s 

wysyłanie 

do 2 Mb/s 

24  
miesiące 

20,00 
(po 3 mies. 40,00 pln) 

25,00 
(po 3 mies. 45,00 pln) 

30,00 
(po 3 mies. 50,00 pln) 

1,00 

12  
miesięcy 

25,00 
(po 2 mies. 45,00 pln) 

30,00 
(po 2 mies. 50,00 pln) 

35,00 
(po 2 mies. 55,00 pln) 150,00 

*      prędkość dostępna po weryfikacji warunków technicznych 

AKTYWACJA – opłata jednorazowa płatna przy podpisaniu umowy. 
 
 

2. Publiczny – stały adres IP:  
 

Stały publiczny adres IP umożliwia Abonentowi uruchomienie na swoim łączu usług dostępnych na zewnątrz, z internetu. 
 

L.P. NAZWA USŁUGI AKTYWACJA USŁUGI ABONAMENT MIESIĘCZNY 

1 stały publiczny adres IP 29,00 0,00 

 
 

3. Opłaty dodatkowe:  
 

 

L.P. NAZWA USŁUGI OPŁATA  

1 Usługa zmiany pakietu na wyższy - aneks (wg. cennika pakietów załączonego do umowy 
Abonenta) 

Bezpłatnie 

2 

PROMOCJA - nowe warunki umowy na 3 miesiące przed końcem aktualnej umowy 
Wymaga przedłużenia umowy na kolejny okres promocyjny (24 miesiące)  i umożliwia przejście na nowy pakiet 
promocyjny w czasie trwania umowy na czas określony , na 3 miesiące przed jej zakończeniem.  
Aneks przedłuża aktualną umowę o kolejny okres promocyjny, który rozpoczyna się z dniem zakończenia aktualnej 
umowy.  

1,00 

3 Włączenie usługi  po uprzednim zawieszeniu na wniosek Abonenta 20,00 

4 Ponowna konfiguracja łącza Abonenta 
(konfiguracja sieci w komputerze Abonenta) 

30,00 

5 Przeniesienie łącza Abonenta w inne miejsce lokalu - nie zawiera dodatkowych materiałów. 99,00 

6 
Usunięcie usterki dotyczącej internetu w komputerze Abonenta, nie wynikającej z 
awarii sprzętu Dostawcy lub łącza po stronie Dostawcy.  
(naliczanie opłaty za każdą rozpoczętą godzinę pracy serwisanta.)  

40,00 / godz. 

7 Konfiguracja routera będącego własnością Abonenta 30,00 

8 Naprawa komputera Abonenta. Nie zawiera kosztów wymienionych podzespołów. 50,00 / godz. 

9 Nieuzasadnione wezwanie serwisu 40,00 

 
 

4. Opłaty windykacyjne i kary umowne:  
 

 

L.P. NAZWA USŁUGI OPŁATA 

1 Ponowne podłączenie po uprzednim odłączeniu usługi z powodu braku terminowej 
opłaty abonamentu 

20,00 

2 Kara umowna za przedterminowe rozwiązanie umowy zawartej na czas określony 400,00 

3 Kara umowna za niezwrócenie w terminie sprzętu będącego własnością Dostawcy 
Wycena wartości sprzętu podana w załączniku nr.1 do umowy 

wg. cen podanych w umowie 

4 Kara za nieudostępnienie nieruchomości w celu deinstalacji sprzętu Dostawcy, we 
wcześniej ustalonym terminie  

100,00 

 
Cennik obowiązuje od dnia: 20.12.2016 r. 


