
Szczegółowy cennik Usługi – Łącze radiowe
Promocja SuperNET dla obecnych abonentów

Opłaty aktywacyjne i instalacyjne:

Zapewnienie dostępu do sieci i usług dodatkowych w ramach pakietu poprzez router z
funkcjonalnością NAT i jednym portem ethernet – instalacja i konfiguracja zestawu
abonenckiego oraz do czterech kart sieciowych w systemach Microsoft (Windows XP) –
Aktywacja pakietu:

Cena brutto

Umowa abonencka na okres 36 miesięcy 1,00 zł
Umowa abonencka na okres 24 miesiące 1,00 zł
Umowa abonencka na okres 12 miesięcy 1,00 zł
Umowa abonencka bezterminowa 799,00 zł

Nazwa usługi - Zapewnienie dostępu do sieci i usług dodatkowych w ramach pakietu
poprzez router z funkcjonalnością NAT i czterema portami ethernet, oraz siecią
bezprzewodową w obrębie lokalu – instalacja i konfiguracja zestawu abonenckiego oraz
do czterech kart sieciowych w systemach Microsoft (Windows XP) + opłata miesięczna 
10zł. Aktywacja pakietu:

Cena brutto

Umowa abonencka na okres 36 miesięcy 1,00 zł
Umowa abonencka na okres 24 miesiące 1,00 zł
Umowa abonencka na okres 12 miesięcy 1,00 zł
Umowa abonencka bezterminowa 799,00 zł

Zmiana pakietu Cena brutto
Zmiana pakietu abonamentowego na wyższy Bez opłat
Zmiana pakietu abonamentowego na niższy 99,00 zł

Opłaty abonamentowe, miesięczne:

Nazwa Usługi                                                 
Cena brutto

bezterminowa 12 miesięcy 24 miesiące 36 miesięcy

Pakiet 10Mb*(łącze do 10240/1024kbits dla www całą dobę, 
oraz w nocy dla ściągania plików, w dzień: ½ podanych wartości) 

59,99 zł 49,99 zł 39,99 zł -

Pakiet 20Mb*(łącze do 20480/2048kbits dla www całą dobę, 
oraz w nocy dla ściągania plików, w dzień: ½ podanych wartości)  

69,99 zł 59,99 zł 49,99 zł 39,99 zł

Pakiet 40Mb*(łącze do 40960/4096kbits dla www całą dobę, 
oraz w nocy dla ściągania plików, w dzień: ½ podanych wartości) 

89,99 zł 69,99 zł 59,99 zł 49,99 zł

Pakiet 60Mb*(łącze do 61440/6144kbits dla www całą dobę, 
oraz w nocy dla ściągania plików, w dzień: ½ podanych wartości) 

109,99 zł 79,99 zł 69,99 zł 59,99 zł

Pakiet 80Mb*(łącze do 81920/8192kbits dla www całą dobę, 
oraz w nocy dla ściągania plików, w dzień: ½ podanych wartości) 

129,99 zł 89,99 zł 79,99 zł 69,99 zł

Publiczny adres IP 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł
Dzierżawa routera WIFI 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł
Zwiększenie uploadu o 1Mbs (1024kbits) 7.00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł

 - Taryfa noc dla ściągania plików uaktywnia się automatycznie w godzinach 23.00 – 10.00 w przypadku terminowych opłat abonamentowych



Pozostałe usługi – opłaty jednorazowe i instalacyjne

.1 Dodatki instalacyjne

Nazwa usługi Cena brutto
Kabel FTP zewnętrzny kat 5e 1mb 3,00 zł
Patchcord FTP 1mb 4,00 zł
Patchcord FTP 2 mb 6,00 zł
Mocowanie anteny małe do 1m 50,00 zł
Mocowanie anteny duże 2-3m 150,00 zł
Mocowanie uchwytu dostarczonego przez klienta 30,00 zł
Karta sieciowa PCI 30,00 zł
Karta WIFI USB 60,00 zł
Router WIFI W Standardzie N 2x2 120,00 zł
Router WIFI W Standardzie AC 200,00 zł
Konfiguracja routera klienta 30,00 zł

.2 Usługi administracyjne

Nazwa usługi Cena brutto
Czasowa dezaktywacja łącza sieciowego na życzenie Abonenta – opłata miesięczna. Czas
zawieszenia maksymalnie 6 miesięcy. W przypadku umowy terminowej nie wlicza się w 
czas jej trwania.

15,00 zł

Kara za udostępnienie łącza poza Lokal, na którym została zainstalowana antena 
odbiorcza. Udostępnienie lub posługiwanie się nieautoryzowanymi hasłami dostępu

500,00 zł

Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy. 20,00 zł
Opłata za wysyłkę wezwania do zapłaty listem poleconym w przypadku zadłużenia 
utrzymującego się ponad 30 dni od terminu płatności.

9,00 zł

Wysyłka faktury pocztą tradycyjną. 6,00 zł

.3 Usługi serwisowe związane z eksploatacją łącza

Nazwa usługi Cena brutto
Przeniesienie zakończenia łącza w obrębie jednego lokalu 50,00 zł
Przeniesienie zakończenia łącza do innej lokalizacji po uprzednim sprawdzeniu 
możliwości technicznych

100,00 zł

Ponowna konfiguracja powłoki sieciowej w systemie MS Windows 30,00 zł
Ponowne zarobienie złączy RJ45 20,00 zł
Nieuzasadnione wezwanie serwisu 30,00 zł
Dojazd technika 20,00 zł
Opłata deinstalacyjna - w przypadku deinstalacji pakietu sprzętowego przez technika – pobierana przed usługą.
(w przypadku samodzielnego demontażu i dostarczenia urządzeń opłata nie jest pobierana)

50,00 zł
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