
 

cennik
usługi Internet Satelitarny

 

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

inaczej.

Tabela 1.  

Opłaty aktywacyjne.  

Opłaty aktywacyjne 

Poz. Rodzaj usługi 
Opłata 

końcowa 

1 2 3 

1. Internet Satelitarny - aktywacja usługi 123,00 

 

Tabela 2. 

Miesięczne opłaty abonamentowe  za dostęp do sieci Internet – umowy zawierane na czas nieokreślony (oferta standardowa). 

Miesięczne opłaty abonamentowe za dostęp do sieci Internet – umowy zawierane na czas nieokreślony (oferta standardowa)  

Poz. Rodzaj usługi 
Opłata 

końcowa 

1 2 3 

1. 

Usługa Internet Satelitarny opcja do 512/96: 

– stały dostęp do sieci Internet z maksymalną szybkością transmisji do/od komputera Abonenta do 512/96 wyrażoną w 
kb/s 

– dynamicznie przydzielany adres IP  
– brak limitu transferu 

160,30 

2. 

Usługa Internet Satelitarny opcja do 1024/128: 

– stały dostęp do sieci Internet z maksymalną szybkością transmisji do/od komputera Abonenta do 1024/128 wyrażoną 
w kb/s 

– dynamicznie przydzielany adres IP  
– brak limitu transferu 

200,63 

3. 

Usługa Internet Satelitarny opcja do 2048/128: 

– stały dostęp do sieci Internet z maksymalną szybkością transmisji do/od komputera Abonenta do 2048/128 wyrażoną 
w kb/s 

– dynamicznie przydzielany adres IP  
– brak limitu transferu 

 

301,45 

 

 

 

Tabela 3. 

Opłaty migracyjne. 

Opłaty migracyjne 

Poz. Rodzaj usługi Opłata końcowa 

1 2 3 

1. 
Zmiana opcji usługi Internet Satelitarny na opcję o niższej szybkości transmisji.  

Zmiana wymaga podpisania aneksu. 
Bez opłat dodatkowych  

2. 
Zmiana opcji usługi Internet Satelitarny na opcję o wyższej szybkości transmisji. 

Zmiana wymaga podpisania aneksu. 
Bez opłat dodatkowych 
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Tabela 4. 

Inne opłaty. 

Inne opłaty 

Poz. Rodzaj usługi Opłata końcowa 

1 2 3 

1. Zestaw sprzętowy niezbędny do świadczenia usługi Internet Satelitarny 1599,00 

2. Udostępnienie usługi Internet Satelitarny poza lokal w którym aktualnie zainstalowany jest Zestaw 

Trzykrotność miesięcznej 

opłaty abonamentowej za 

dostęp do sieci Internet, za 

każde podłączenie i za każdy 

rozpoczęty okres rozliczeniowy 

takiego podłączenia. 

 

 

Objaśnienia i informacje do Cennika 

Tabela 2 

Opłata abonamentowa jest płatna z góry za każdy Okres rozliczeniowy świadczenia Usługi. 


