
 

 

Cennik 2020 
 

Abonament w paśmie 5 GHz N: 
 

Abonament: 5 Mb/s Dzień 10 Mb/s Noc* -  30 zł (prędkość www do 10 Mb/s) 
 

Abonament: 10 Mb/s Dzień 20 Mb/s Noc* -  40 zł 
 

Abonament: 15 Mb/s Dzień 30 Mb/s Noc* - 50 zł 
 

Cennik Abonament w paśmie 2.4 GHz: 
 

Abonament: 2 Mb/s Dzień 4 Mb/s Noc* - 30 zł (prędkość www do 5 Mb/s) 
 

Abonament: 4 Mb/s Dzień 8 Mb/s Noc* - 40 zł (prędkość www do 10 Mb/s) 
 

Cennik Usługi: 
 

- Instalacja sprzętu (sprzęt staje się własnością abonenta) oraz konfiguracja sprzętu 
do pracy z Internetem -  do uzgodnienia. 

- Koszt anteny na pasmo 5 GHz N przy zakupie na własność to 299 zł (jeżeli sprzęt 
jest własnością abonenta, istnieje możliwość zawieszenia usługi na czas 
nieokreślony, bez żadnych dodatkowych kosztów), 

- Koszt anteny na pasmo 5 GHz N przy dzierżawie to 199 zł (jest to jednorazowa 
opłata aktywacyjna, sprzęt jest własnością operatora i podlega wieczystej 
gwarancji. Po ustaniu umowy użytkownik jest zobowiązany zwrócić sprzęt w 
terminie do 7 dni roboczych do operatora. Jeżeli użytkownik chce zawiesić usługę,  
to płaci opłatę za utrzymanie łącza 10 zł za m-c (nie dłużej niż 3 miesiące)), 

- Wymiana złącza SMA (końcówki) – 20 zł 
- Konfiguracja Routera – 20 zł 
- Konfiguracja połączenia Wi-fi- 30 zł 
- Godzina pracy Informatyka – 50 zł 
- Instalacja systemu Windows -  50-70 zł 
- Reinstalacja systemu Windows z odzyskaniem danych – od 100 zł 

 
  Dodatkowe informacje: 
 
- Umowa zawierana jest na czas nieokreślony z jednomiesięcznym okresem 

wypowiedzenia ( przy umowach terminowych przyłącz już od 1 zł ), 
-  Możliwość zawieszenia usługi na czas nieokreślony (usługa bezpłatna w 

przypadku posiadania własnego sprzętu) po uregulowaniu bieżących należności. 
-  Firma nie jest płatnikiem podatku VAT (brak możliwości odliczenia podatku VAT 

przez abonenta, wystawiamy tylko rachunki). 
- Prowadzimy serwis sprzętu komputerowego oraz wszelakie usługi informatyczne. 
- w żadnej z taryf nie ma limitu pobieranych danych 
 
* Taryfa nocna obowiązuje od 23:00 do 6:00, 
 
Wszystkie ceny są cenami brutto. 
 
Słownik: 
 
Operator – Właściciel sieci 
 
Abonent – Osoba korzystająca z Internetu u operatora 


