
CENNIK USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET obowiązujący od 1.09.2022 r.  
1  Opłaty jednorazowe Cena brutto 
1.1 Opłata instalacyjna światłowód lub łacze kablowe - przyłącz kablowy do lokalu/budynku abonenta 600,00 zł 
1.2 
1.3 

Opłata instalacyjna RADIO – pasmo 5 Ghz (przyłącz radiowy do lokalu abonenta wykonany w technologii radiowej) 
Opłata instalacyjna TVK – przyłącz kablowy telewizji do lokalu abonenta 

600,00 zł 
100 zł 

    
    

2  Opłaty miesięczne Cena brutto 
  Dostęp do sieci Internet światłowodowy lub kablowy 200 (prędkość maksymalna - pobieranie: 200Mbps, wysyłanie 40Mbps) 55,00 zł - 24 – m-ce 

 Dzierzawa modemu optycznego przy usłudze światłowodowej – 5 zł miesięcznie    65,00 zł - 12 – m-ce 
   72,00 zł – 

nieokreślony 
  Dostęp do sieci Internet światłowodowy lub kablowy 300 (prędkość maksymalna - pobieranie: 300Mbps, wysyłanie 50Mbps) 65,00 zł - 24 – m-ce 
 Dzierzawa modemu optycznego przy usłudze światłowodowej – 5 zł miesięcznie    75,00 zł - 12 – m-ce 
   82,00 zł – 

nieokreślony 
  Dostęp do sieci Internet światłowodowy lub kablowy 600 (prędkość maksymalna - pobieranie: 600Mbps, wysyłanie 60Mbps) 75,00 zł - 24 – m-ce 

 Dzierzawa modemu optycznego przy usłudze światłowodowej – 5 zł miesięcznie    85,00 zł - 12 – m-ce 
    92,00 zł – 

nieokreślony 
  Dostęp do TVK – telewizja kablowa  38,00 zł - 24 – m-ce 

   45,00 zł - 12 – m-ce 
    50,00 zł – 

nieokreślony 
  Dostęp do TVK – Dla klientów posiadających dowolny pakiet internetowy 35,00 zł - 24 – m-ce 

   45,00 zł - 12 – m-ce 
    50,00 zł – 

nieokreślony 
    
    
    

3  Opłaty miesięczne Cena brutto 
  Dostęp do sieci Internet RADIO 20 –20Mbps  

   75,00 zł 
    
  Dostęp do sieci Internet RADIO 40 – 40Mbps  

   85,00 zł 
    
  Dostęp do sieci Internet RADIO 60 – 60Mbps  

   95,00 zł 
     
    
    

4  Nazwa usługi Cena brutto 
4.1  Usługa serwisowa u Klienta – na życzenie Klienta (za każdą rozpoczętą godzinę) 100,00 zł 
4.2  Usługa serwisowa u Klienta – usunięcie awarii powstałej z winy Klienta (za każdą rozpoczętą godzinę) 100,00 zł 
4.3  Wymiana przyłącza kablowego do lokalu/budynku Klienta (nie zawiera kosztu materiałów) 250,00 zł 
4.4  Demontaż urządzeń Abonenckich u Klienta po zakończeniu umowy na życzenie Klienta 100,00 zł 
4.5  Przeniesienie łącza Abonenckiego w ramach sieci Operatora (nie zawiera kosztu materiałów) 200,00 zł 

    
    

5  Nazwa usługi Cena brutto 
5.1 Koszt pisemnego wezwania do zapłaty (opłata jednorazowa od każdego wezwania) 18,00 zł 
5.2 Cesja umowy Abonenckiej  50,00 zł 
5.3 Cesja umowy Abonenckiej z dostarczeniem do Abonenta  85,00 zł 
5.4 Wysyłanie faktur papierowych na życzenie Abonenta (opłata miesięczna) 10,00 zł 
5.5 Dostawa urządzeń/dokumentów do abonenta kurierem  25,00 zł 
5.6 Publiczny adres IP (opłata miesięczna)  15,00 zł 

    
    

6  Nazwa Cena brutto 
6.1  Kabel światłowodowy optyczny 1 m  3,50 zł 
6.2  Kabel miedziany – skrętka komputerowa lub kabel RG6 - 1 m  3,00 zł 
6.3  Złącze RJ45 1 szt.  2,50 zł 
6.4  Patchcord światłowodowy jednomodowy SC/APC lub SC/PC 1 szt.  40,00 zł 
6.5  Antena radiowa – 5Ghz  450,00 zł 
6.6  Terminal światłowodowy  300,00 zł 
6.7  Terminal światłowodowy z WiFi  400,00 zł 
6.8  Router radiowo kablowy częstotliwość 2,4 GHz  120,00 zł 
6.9  Router radiowo kablowy częstotliwość 2,4 GHz + 5 GHz  250,00 zł 
6.10 Switch kablowy 5 portów /1G - niezarządzalny  120,00 zł 
6.11 Switch kablowy 8 portów /1G - niezarządzalny  150,00 zł 
6.12 Switch kablowy 8 portów /1G - zarządzalny  215,00 zł 
6.13 Obejma kominowa + rura aluminiowa  250,00 zł 
6.14 Uchwyt montażowy anteny  50,00 zł 
6.15 Zasilacz do urządzenia sieciowego  50,00 zł 

 
 



1. Opłata instalacyjna zawiera: 
 
Wykonanie przyłącza Abonenckiego do budynku/lokalu Abonenta kablem o długości przewodu do 30 metrów 
mierzone pomiędzy najbliższym punktem przebiegu trasy sieci magistralnej, a zakończeniem łącza fizycznego w 
budynku/lokalu Abonenta drogą napowietrzną, rurkami lub przygotowaną wcześniej drogą ziemną (przygotowaną 
i wykonaną przez Abonenta lub na jego koszt). 
 
Instalację Sprzętu (terminala światłowodowego) posiadającego port Ethernet — przekazywanego Abonentowi na 
czas trwania umowy. 
 
Aktywację usługi dostępu do sieci Internet lub TVK zgodnie z taryfą określoną w Umowie Abonenckiej. 
 
 
2.Opłata instalacyjna wykonywana w technologii RADIOWEJ zawiera: 
 
Wykonanie przyłącza Abonenckiego do lokalu Abonenta w technologii radiowej - instalację terminala radiowego 
wraz z anteną kierunkową. 
 
Montaż uchwytu antenowego. 
 
Montaż przewodu sieciowego (skrętka komputerowa) pomiędzy terminalem radiowym a zakończeniem łącza w 
lokalu Abonenta o długości przewodu do 20 metrów. 
 
Aktywację usługi dostępu do sieci Internet zgodnie z taryfą określoną w Umowie Abonenckiej. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  


