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Dostęp do internetu drogą radiową
Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT
We wszystkich pakietach nie ma żadnych limitów i ograniczeń na pobór danych.

Oferta Premium*
Maksymalna szybkość transferu

do Klienta

od Klienta

Miesięczny
abonament

Premium 256

256 kbit/s

128 kbit/s

36,00zł

Premium 512

512 kbit/s

128 kbit/s

45,00zł

Premium 1000

1000 kbit/s

256 kbit/s

55,00zł

Pakiet

* Oplata za zmianę pakietu z oferty standardowej na pakiet z oferty Premium 122zł brutto. Przy przedłużeniu
umowy abonenckiej o kolejne 12 miesięcy bezpłatnie z wyłączeniem pakietu Premium256.

Oferta standardowa
Maksymalna szybkość transferu

do Klienta

od Klienta

Miesięczny
abonament

Biały

256 kb/s

128 kb/s

36,00zł

Niebieski

512 kb/s

512 kb/s

55,00zł

Srebrny

1000 kb/s

500 kb/s

80,00zł

Pakiet

Usługi dodatkowe
Miesięczny
abonament

Usługa

Domowy bezprzewodowy Internet
Bezprzewodowy dostęp do Internetu w mieszkaniu Abonenta dla komputerów
wyposażonych w karty radiowe w standardzie 802.11bg.Operator nie zapewnia
kart dla komputerów Abonenta.

6,10zł

Opłaty instalacyjne
Podłączenie drogą radiową
Rodzaj instalacji

Okres na jaki zawierana
jest umowa

Standardowa instalacja**

12 miesięcy

61,00 zł

Standardowa instalacja**

Czas nieokreślony

122,00 zł

Instalacja nietypowa***

Opłata

Indywidualna wycena

**Podłączenie dla 1 komputera. Montaż punktu dostępowego wewnątrz budynku i anteny wraz z typowym
uchwytem.
***Instalacja nietypowa np. montaż masztu na dachu, przeprowadzenie kabla pomiędzy kilkoma
kondygnacjami, podłączenie dla więcej niż jednego komputera.

Opłaty inne
Usługa
Zawieszenie dostępu do Internetu na maksymalnie 3 miesiące.
Zmiana pakietu na Niebieski, Srebrny lub Złoty
Zmiana pakietu na Biały, Premium 256
Karta sieciowa wraz z instalacją.
Instalacja usługi „Domowy bezprzewodowy Internet”
konfiguracja sieci radiowej w mieszkaniu Abonenta dla maksymalnie 2 komputerów.
Każdy kolejny komputer za dodatkową opłatą.
Opłata za nieuzasadnione wezwanie serwisanta
Opłata za usunięcie awarii powstałej z winy Abonenta
Ponowna konfiguracja dostępu do Internetu – wizyta serwisanta*
Konfiguracja konta pocztowego – wizyta serwisanta*
Odblokowanie dostępu do Internetu
*oferujemy bezpłatną pomoc telefoniczną

Opłata

20,00zł
bezpłatnie
30,00zł
60,00zł
60,00zł
30,00zł
indywidualna
wycena
60,00zł
60,00zł
61,00zł

