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Cennik usług dostępu do Internetu
nowe pakiety: Non Stop 5/2, Non Stop 10/3, Non Stop 15/5

Ważny od: 20-01-2016

Stawka VAT pełna: 23%

Stawka VAT obniżona: 8%

1. Miesięczne opłaty abonamentowe (oferta standardowa - umowy bez okresu minimalnego):
tabela 1

lp. rodzaj usługi cena netto VAT cena brutto

1.

pakiet „non stop 5/2”
• stały dostęp do sieci Internet z maksymalną prędkością 

do/od urządzenia sieciowego abonenta po wszystkich 
portach przez cała dobę do/od 5120/2048 (mir1) wyra-
żoną w kb/s, (cir2: 1024/408);

• stały adres IP klasy lokalnej;
• ochrona firewallem sieciowym;
• nielimitowane konto poczty elektronicznej z ochroną 

antywirusową i antyspamową.

100,00 zł 23,00 zł 123,00 zł

2.

pakiet „non stop 10/3”
• stały dostęp do sieci Internet z maksymalną prędkością 

do/od urządzenia sieciowego abonenta po wszystkich 
portach przez cała dobę do/od 10240/3072 (mir1) wyra-
żoną w kb/s, (cir2: 1024/512);

• stały adres IP klasy lokalnej;
• ochrona firewallem sieciowym;
• nielimitowane konto poczty elektronicznej z ochroną 

antywirusową i antyspamową.

150,00 zł 34,50 zł 184,50 zł

3.

pakiet „non stop 15/5”
• stały dostęp do sieci Internet z maksymalną prędkością 

do/od urządzenia sieciowego abonenta po wszystkich 
portach przez cała dobę do/od 10240/5120 (mir1) wyra-
żoną w kb/s, (cir2: 1024/512);

• stały adres IP klasy lokalnej;
• ochrona firewallem sieciowym;
• nielimitowane konto poczty elektronicznej z ochroną 

antywirusową i antyspamową.

200,00 zł 46,00 zł 246,00 zł

1) MIR: (ang.: Maximal Information Rate) maksymalna przepływność, 
2) CIR: (ang.: Committed Information Rate) przepływność gwarantowana, 

2. Objaśnienia do cennika i tabel:
1. Ceny w tabelach są generowane automatycznie ostatecznie ceny mogą się różnić o kilka groszy z po-

wodu  błędów zaokrągleń.
2. Opłata abonamentowa jest płatna z góry za każdy okres rozliczeniowy świadczenia Usługi.
3. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc. W przypadku rozpoczęcia świadczenia Usługi przed począt-

kiem okresu rozliczeniowego naliczany będzie abonament częściowy za dni świadczenia usługi i do-
liczany do najbliższej faktury.

4. Dodatkowe opłaty będą naliczane abonentowi do najbliższej faktury abonamentowej.
5. W przypadku zawarcia przez abonenta umowy na okres minimalny lub umowy z ofertą promocyjną

związane jest z przyznaniem Abonentowi ulgi, która jest różnicą między właściwą opłatą abonamen-
tową dla danej opcji usługi przy zawarciu umowy bez okresu minimalnego lub umowy bez oferty
promocyjnej a opłatą abonamentową właściwą dla umowy na okres minimalny lub umowy z ofertą
promocyjną za każdy miesiąc korzystania przez Abonenta z usługi. Możliwe są inne zasady promocji
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ale będą one określone w odpowiednim regulaminie promocji.
6. Warunki szczególne umów przy poszczególnych promocjach są umieszczone w regulaminach tych

promocji.


