
Cennik usług dodatkowych
ważny od 1 marca 2022r.

Podane ceny zawierają aktualną stawkę podatku VAT 

Usługi Cena Usługi Cena

Pierwsza rozpoczęta godzina pracy serwisanta 120,00 zł
Każda następna rozpoczęta godzina pracy

serwisanta
60,00 zł

Pierwsza godzina pracy zespołu serwisowego 240,00 zł
Każda następna rozpoczęta godzina pracy

zespoły serwisowego
120,00 zł

Pierwsza rozpoczęta godzina pracy specjalisty 200,00 zł
Każda następna rozpoczęta godzina pracy

specjalisty
100,00 zł

Wykonanie instalacji napowietrznej w zespole domów
wolnostojących lub budynku wielorodzinnym

Zgodnie z
kosztorysem

Wykonanie instalacji ziemnej w zespole domów
wolnostojących lub do budynku wielorodzinnego

Zgodnie z
kosztorysem

Wysyłka sprzętu do abonenta na terenie RP 30,00 zł Odbiór Sprzętu na życzenie Abonenta 60,00 zł

Konfiguracja urządzenia będącego własnością
abonenta na podstawie wniosku 

od 50,00 zł 
Zmiana numeru telefonu stacjonarnego lub

komórkowego na życzenie Abonenta 
50,00 zł 

Przekierowanie portów w urządzeniu abonenckim na
wniosek Abonenta 

50,00 zł Zewnętrzny adres IP Standard 
10,00 zł

miesięcznie 
Wydanie duplikatu karty SIM

(zgubienie, zniszczenie, na życzenie Abonenta) 
30,00 zł Telefon stacjonarny - połączenie oczekujące 

10,00 zł
miesięcznie 

Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Umowy
(cesja) 

50,00 zł Telefon stacjonarny - Web to Fax 
25,00 zł

miesięcznie 
Ponowna aktywacja Usługi, po wstrzymaniu
spowodowanym naruszeniem Regulaminu 

100,00 zł Telefon stacjonarny - Fax to Mail 
25,00 zł

miesięcznie 
Dostęp do pełnej historii faktur oraz bilingów telefonii

stacjonarnej przez eBOK 
0,00 zł 

Telefon stacjonarny - Rejestrator rozmów
(1 numer, dostęp do nagrań przez 6 miesięcy) 

40,00 zł
Mięsięcznie 

Wystawienie i wysłanie duplikatu faktury
(1 okres rozliczeniowy) 

5,00 zł 
Biling połączeń w formie papierowej

(1 okres rozliczeniowy) 
5,00 zł 

Sprzęt Cena Sprzęt Cena

Światłowodowy terminal abonencki (ONT)** od 400,00 zł Dekoder telewizyjny** od 400,00 zł 

Router 100Mps 2,4 GHz** od 100,00 zł Modem LTE** od 200,00 zł 

Router 1000 Mbps w standardzie 802.11 AC** od 200,00 zł Pilot TV 50,00 zł 

Router 1000 Mbps w standardzie 802.11 AX** od 350,00 zł Kabel HDMI (1m ) 25,00 zł 

Urządzenia systemu Mesh** od 500,00 zł Zasilacz AC/DC lub POE 25,00 zł 

Switch 8-portowy 1000 Mbps** od 150,00 zł Kabel FTP/ YTKSY (1 mb) 3,00 zł 

Switch 5-portowy 1000 Mbps** od 100,00 zł Patchcord Światłowodowy SC/APC (1/2/5 mb) 50,00 zł 

Bramka telefoniczna VoIP** od 200,00 zł Kabel światłowodowy 2j (1 mb) 2,00 zł 

Kabel światłowodowy 4j (1 mb) 5,00 zł 

Opłaty windykacyjne** Opłata Opłaty windykacyjne** Opłata

Dekoder telewizyjny
Zgodnie

z protokołem
Światłowodowy terminal abonencki (ONT)

Zgodnie
z protokołem

Router
Zgodnie

z protokołem
Modem LTE

Zgodnie
z protokołem

Switch 
Zgodnie

z protokołem
Bramka VoIP

Zgodnie
z protokołem

Antena 
Zgodnie

z protokołem
Inne urządzenia lub okablowanie wydane, nieod-

płatnie abnentowi, na okres realizacji umowy 
Zgodnie

z protokołem
Kara umowa za udostępnienie usługi kablowo lub bezprze-

wodowo poza lokal 
1000,00 zł

Kara za nieterminowe zwrócenie sprawnego
sprzętu 

100,00 zł 

Kara umowna za korzystanie z Sieci w sposób mogący
powodować zakłócenia w jej działaniu (w tym podłączanie

urządzeń nieautoryzowanych przez Dostawcę Usług) 
500,00 zł 

Kara umowna za dokonywanie zmian technicznych
w udostępnionym / dzierżawionym urządzeniu abo-
nenckim (w tym łamanie zabezpieczeń oraz przer-

abianie) 

500,00 zł 

Koszt obsługi windykacji przez kancelarię prawną od 75,00 zł 
Koszt wysłania wezwania do zapłaty

(jeden list) 
11,00 zł 

* Nieuzasadnione wezwanie technika lub zespołu technicznego stanowi pierwszą rozpoczętą godzinę pracy technika lub zespołu technicznego. 
 ** Cena zależy od modelu urządzenia

    Niniejszy cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.   
    Zastrzegamy sobie prawo zmiany podanych cen.


