
CENNIK USŁUG DOSTĘPOWYCH DO INTERNETU I TELEFONII CYFROWEJ

INTERNET

FiberNET Niezawodny dostęp światłowodowy opłata abonamentowa brutto

FiberNET 300 Przewodowy dostęp w technologii światłowodowej GEPON 300  Mb/s download, 100  Mb/s upload 119,00 zł

FiberNET 400 Przewodowy dostęp w technologii światłowodowej GEPON 400  Mb/s download, 100  Mb/s upload 129,00 zł

FiberNET 500 Przewodowy dostęp w technologii światłowodowej  GEPON                 500  Mb/s download,  100  Mb/s upload 149,00 zł

TELEFON

AirPHONE Cyfrowa telefonia bez granic opłata abonamentowa brutto

AirPHONE 60 Telefon cyfrowy VoiP  z pakietem 60 minut 10 zł

AirPHONE 300 Telefon cyfrowy VoiP z pakietem 300 minut 29,90 zł

AirPHONE 1200 Telefon cyfrowy VoiP z pakietem 1200 minut 49,90 zł

OPEN Telefon cyfrowy VoiP z pakietem  bez limitu 59,90 zł

Opcje dodatkowe AirPHONE

Numer telefoniczny Własny numer telefoniczny w strefie numeracyjnej 41 w abonamencie

Przeniesienie numeru Przeniesienie numeru telefonu od innego operatora w abonamencie

OPŁATY JEDNORAZOWE

Opłaty instalacyjne, aktywacje i dezaktywacje usług cena brutto

Opłata instalacyjna – usługa FiberNET 199,00 zł

Opłata instalacyjna – usługa AirPHONE z bramką VoIP (umożliwia podłączenie dwóch telefonów analogowych) 120 zł

Opłata instalacyjna – usługa AirPHONE z telefonem przewodowym VoIP 299 zł

Opłata instalacyjna – usługa AirPHONE z telefonem VoIP Wi-Fi 299 zł

Opłata instalacyjna – usługa AirHOME w cenie abonamentu

Opłata instalacyjna – usługa AirHOME z bramką VoIP (umożliwia podłączenie dwóch telefonów analogowych) 100 zł

Zmiana pakietu taryfowego 50 zł

USŁUGI DODATKOWE Cena brutto

Wystawienie i wysłanie faktury VAT w wersji papierowej 5 zł

Konfiguracja komputera klasy PC w siedzibie Abonenta 50 zł

Reinstalacja systemu operacyjnego komputera (usługa świadczona w siedzibie Operatora) 100 zł

Nieuzasadnione wezwanie serwisu 49 zł

Prace instalatorskie i serwisowe wykonywane na zlecenie Abonenta  49 zł 

Prace instalatorskie i serwisowe wykonywane na zlecenie Abonenta jeśli opłata jest wyższa niż 49 zł 120 zł/godz.

Cennik obowiązuje od 01.01.2021r

Uruchomienie usługi uzależnione jest od posiadanych możliwości technicznych Operatora 

Ceny instalacji usług zostały podane  dla przyłączy w istniejącej sieci dostępowej operatora. W przypadku konieczności  rozbudowy infrastruktury, zastrzegamy możliwość zmiany warunków cenowych

* Usługa dostępna w blokach (niedostępna w domach jednorodzinnych)
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