
CENNIK USŁUG DODATKOWYCH I SPRZĘTU

Usługa Cena
Dojazd do Klienta 20,00 zł
Konfiguracja routera bezprzewodowego u Klienta 20,00 zł
Konfiguracja karty sieciowej WiFi/Lan u Klienta 20,00 zł
Rozprowadzenie, modernizacja lub naprawa instalacji internetowej u Klienta materiał + czas pracy
Zmiana miejsca instalacji łącza internetowego 50,00 zł + materiał + czas
Zarobienie końcówki RJ-45 2,00 zł
Spawanie światłowodu (uszkodzenie po stronie Klienta) 40,00 zł / 1 spaw
Nieuzasadnione wezwanie serwisu (uszkodzenie po stronie Klienta) 20,00 zł
Usunięcie awarii powstałej z winy Operatora z dojazdem do Klienta 0,00 zł
Każda rozpoczęta godzina pracy technika 40,00 zł
Zawieszenie usługi dostępu do Internetu (max. 3 miesiące w roku kalendarzowym) 50% abonamentu
Opłata za wysłanie wezwania do zapłaty zaległości 10,00 zł
Koszt przyłącza światłowodowego FTTH do budynku od 50,00 zł
Aktywacja usługi do dostępu do internetu FTTH  od 1,00 zł/szt.
Aktywacja pierwszego dekodera TV od 50,00 zł
Wypożyczenie dekodera TV pod usługę multiroom 10,00 zł/m-c
Zmiana pakietu abonamentowego z wyższego na niższy 100,00 zł
Koszt instalacji internetu radiowego od 50,00 zł
Stały adres IP 10,00 zł/m-c

100,00 zł
Wymiana starego dekodera STB na nowy model 100,00 zł

Sprzęt Cena
Przewód Ethernet 2,00 zł/m
Złączka podwójna RJ-45 3,00 zł
Wtyk RJ-45 0,50 zł
Przewód światłowodowy 1J 2,00 zł/m
Router bezprzewodowy WiFi  od 120,00 zł
Router światłowodowy ONT 600,00 zł
Dekoder telewizji STB 300,00 zł
Zasilacz do dekodera telewizji STB 50,00 zł
Zasilacz do routera światłowodowego/WiFi 50,00 zł
Switch 5 portów 50,00 zł
Switch 8 portów 60,00 zł

Kara umowna za niezwrócenie, uszkodzenie lub zniszczenie: Cena
Router światłowodowy ONT 600,00 zł
Dekoder telewizji STB 300,00 zł
Pilot do Dekodera Telewizyjnego 50,00 zł
Antena zewn. internetu radiowego 300,00 zł
Router bezprzewodowy WiFi 100,00 zł

Koszt usług serwisowych jest płatny gotówką lub doliczany do Faktury Vat z opłatą abonamentową za kolejny miesiąc.
Podane ceny są cenami brutto.

Opłata za demontaż sprzętu przez technika po zakończeniu umowy. Opłata nie jest naliczana gdy 
abonent dostarczy sprzęt we własnym zakresie.
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