ZAŁĄCZNIK DO UMOWY O ŚWIADZENIE USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU

CENNIK DOSTĘPU DO INTERNETU W Strefie51
Obowiązuje klientów, którzy od 1 listopada 2012 r. zawierają umowę lub aneks do umowy o świadczenie usługi
dostępu do internetu w Strefie51.
1. Opłaty instalacyjne.
Opis

Kwota

Internet w blokach

150,00

Internet WiFi

300,00

Tabela 1: Kwoty instalacji przy umowie na czas nieokreślony
Opis

Kwota

Udzielony upust

Internet w blokach

1,00

149,00

Internet WiFi

1,00

299,00

Tabela 2: Opłaty przy umowie na 6 miesięcy.
2. Rabaty i obniżki.
Opis

Upust na abonament miesięczny

Obniżka za faktury przesyłane drogą elektroniczną

10,00 PLN

Obniżka za korzystanie z urządzenia dostępowego
Strefa51 z dodatkowym SSIDem

5,00 PLN

Upust za możliwość podłączenia zasilania z lokalu klienta

(liczba dodatkowych urządzeń bazowych)*10%

Tabela 3: Upusty i rabaty od kwoty miesięcznego abonamentu.
W specyficznych przypadkach kwoty upustów będą negocjowane indywidualnie.
Jako urządzenia bazowe nie są brane pod uwagę anteny i routery klienckie.
3. Kwoty miesięcznego abonamentu.
Usługa

Prędkość
Pobierania/Wysyłania

Kwota
podstawowa

Internet BL0

1M / 256K (2M/512K)

40,00

30,00

35,00

25,00

Internet BL1

2M / 512K (4M/1M)

45,00

35,00

40,00

30,00

Internet BL2

4M / 768K (8M/1,5M)

55,00

45,00

50,00

40,00

Internet BL3

6M / 1M (12M/2M)

60,00

50,00

55,00

45,00

Internet BL4

8M / 1,5M (16M/3M)

65,00

55,00

60,00

50,00

Internet BL5

10M / 2M (20M/4M)

70,00

60,00

65,00

55,00

Internet BL6

12M / 3M (24M/6M)

75,00

65,00

70,00

60,00

[bit/s]/[bit/s]

Kwota z
Kwota z rabatem Kwota z rabatem
rabatem za
za korzystanie z za korzystanie z
fakturę w
urządzenia
urządzenia
formie
dostępowego
dostępowego i
elektronicznej
Strefa51
fakturą w formie
elektronicznej

Tabela 4: Internet w blokach.
wszystkie ceny podano w złotych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług(VAT), o ile nie oznaczono inaczej
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Usługa

Prędkość
Pobierania/Wysyłania

Kwota
podstawowa

Internet WiFi1

1M / 256K (2M/512K)

55,00

45,00

50,00

40,00

Internet WiFi2

2M / 512K (4M/1M)

60,00

50,00

55,00

45,00

Internet WiFi3

4M / 768K (8M/1,5M)

65,00

55,00

60,00

50,00

Internet WiFi4

6M / 1M (12M/2M)

70,00

60,00

65,00

55,00

[bit/s]/[bit/s]

Kwota z
Kwota z rabatem Kwota z rabatem
rabatem za
za korzystanie z za korzystanie z
fakturę w
urządzenia
urządzenia
formie
dostępowego
dostępowego i
elektronicznej
Strefa51
fakturą w formie
elektronicznej

Tabela 5: Internet WiFi.
Opłaty abonamentowe są płatne z góry za każdy okres rozliczeniowy świadczenia usługi.
4. Pozostałe opłaty.
Opis

Kwota

Koszty wymiany routera WiFi uszkodzonego przez abonenta usługi.

150,00

Koszty wymiany zintegrowanej anteny odbiorczej uszkodzonej przez abonenta usługi

350,00

Bezpodstawne wezwanie technika

50,00

Zewnętrzny stały adres IP

10,00/miesiąc

Tabela 6: Koszt usług dodatkowych.
Opis

Kwota

Kara umowna za brak zwrotu routera WiFI w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty
rozwiązania/wygaśnięcia umowy o świadczenie usługi

100,00

Kara umowna za brak zwrotu zintegrowanej anteny odbiorczej w ciągu 30 dni
kalendarzowych od daty rozwiązania/wygaśnięcia umowy o świadczenie usługi

300,00

Tabela 7: Wysokości kar.
5. Inne.
W przypadku łączy symetrycznych dla firm ceny negocjowane są indywidualnie.
W instalację wliczono maksymalnie 20 metrów kabla (skrętki) i jeden uchwyt L dla anteny WiFi. W przypadku gdy
instalacja przekracza te wartości kwota instalacji będzie negocjowana indywidualnie z klientem.
Od 1 Stycznia 2015 roku, każda prędkość podana w cenniku będzie automatycznie podwajana w przypadku gdy
klient nie będzie zalegał w opłatach, na kwotę większą niż abonament miesięczny za świadczone przez operatora
usługi.

wszystkie ceny podano w złotych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług(VAT), o ile nie oznaczono inaczej
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