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CENNIK USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU
Cennik promocyjny obowiązuje od 25.10.2019 r. (ceny brutto)

Stały publiczny adres IP za dodatkową opłatą - 10 zł miesięcznie

Usługa Internetu w pakiecie z usługą ZIPfon / ZIPtv / ZIPmobile - 5 zł rabatu

Łącze
symetryczne Ustalane z klientem indywidualnie

Promocje:

Promocja lojalnościowa
Nasi klienci przedłużający z nami umowę na kolejne 12 m-cy otrzymują 1 miesiąc za 1 zł, w przypadku przedłużenia
umowy na 24 m-ce otrzymują 3 miesiące za 1 zł
1/1
Każdy, kto poleci naszej firmie nowego klienta, otrzyma w prezencie miesiąc korzystania z Internetu za 1zł! Przelicznik
jest bardzo prosty: 1 nowy klient – 1 miesiąc za za 1 zł!
Zmień operatora
Promocja polega na obniżeniu do 1 zł dwóch ostatnich opłat abonamentowych. Warunkiem skorzystania z promocji
jest udokumentowanie korzystania z usług innego operatora w ciągu ostatnich trzech miesięcy oraz podpisanie umowy
na okres 24 m-cy.
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Pozostałe opłaty:

Wynajem routera bezprzewodowego (dodatkowa opłata miesięczna)
Wysłanie faktury pocztą

Zmniejszenie prędkości internetu (po 12 m-cach od podpisania umowy)
Koszty upomnienia w przypadku zaległości płatniczych

Ponowne przyłączenie (po wył. z powodu zaległości płatniczych)
Opłata za niezwrócenie sprzętu wypożyczonego na czas trwania umowy

5 zł

150 zł
20 zł

50 zł
400 zł

Instalacja zawiera opłatę za montaż i konfiguracje urządzenia WiFi (udostępnionego na czas trwania umowy) oraz
przewód sieciowy o długości do 15m. Pozostałe elementy wykorzystane podczas instalacji po uzgodnieniu z
abonentem będą dodatkowo płatne. W przypadku budynkow jednorodzinnych koszt instalacji do uzgodnienia z
klientem.
Godzina pracy serwisanta rozliczana jest wg aktualnej stawki godzinowej w dniu przystąpienia
do prac. Dotyczy prac serwisowych gdy przyczyna awarii leży po stronie Abonenta.

Zryczałtowana opłata wynikająca ze zgłoszenia nieuzasadnionej reklamacji gdzie przyczyna awarii
leży po stronie Abonenta (uszkodzony komputer, system operacyjny, uszkodzenia mechaniczne itp.)

50 zł

do 10 zł


