DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W W ASZ PRZYSZ

Cennik dotyczy promocji MEGA Szybki Internet nr 4/2014 dla nowych
Abonentów z faktur

elektroniczn i dofinansowaniem ze rodków UE.

Taryfa / BONUS /Okres umowy

Bonus MEGA*

24

12

Bezterminowo

(nie gwarantowany)

mies.

mies.

(poza promocj )

Transfer do/od

Transfer do/od

Z rabatem Z rabatem

BONUS MEGA dost pny od g. 00 do 12-tej *

download/upload

download/upload

3 z za f. el.

3 z za f. el.

f-ry elektroniczne

pakiet Mini

2M / 1M

4M / 2M

29 z

39 z

50 z

pakiet MIDI

4M / 1M

8M / 2M

39 z

49 z

60 z

pakiet STANDARD

6M / 2M

12M / 4M

49 z

59 z

70 z

pakiet VIP **

8M / 2M

16M / 4M

59 z

69 z

80 z

pakiet SUPER ***

10M / 2M

20M / 4M

69 z

79 z

90 z

Oferowana pr dko

maksymalna,

Taryfa Mb/s

bez limitu danych,

Z rabatem 3 z za

Op ata aktywacyjna

(p atna w dniu uruchomienia instalacji)

1z

99 z

299 z

Op ata instalacyjna

(monta urz dze odbiorczych)

1z

1z

400 z

Op ata miesi czna za udost pnienie Sprz tu

0z

0z

0z

Op ata miesi czna za publiczne IP

10 z

10 z

15 z

Op ata miesi czna za zwi kszony upload za ka dy 1M

10 z

10 z

15 z

Zawieszenie wiadczenia us ugi na wniosek Abonenta na okres nie mniej ni 1 m-c, max do 6 m-

15 z

15 z

-

cy, za ka dy m-c, p atne z góry, umowa przed

a si o okres zawieszenia

Demonta i odbiór sprz tu odbiorczego przez techników dostawcy us ugi w razie, gdy Abonent
nie dostarczy kompletu urz dze

Wg. kosztów rzeczywistych

w okre lonym w umowie terminie

Op ata za dodatkowy komputer klienta (i ka dy kolejny) lub inne urz dzenie ko cowe np. TV z

0z

0z

0z

funkcj Internetu, smartfon, tablet itp.

Cennik obowi zuje od 01/11/2014 i dotyczy wy cznie aktualnej promocji zgodnie z umow .
Promocja dotyczy wy cznie mieszka ców miejscowo ci obj tych dofinansowaniem w ramach projektu POIG.08.04.00-04.164/13 tj. Borkowo, Broniewo,
Bronimierz Wielki, Budziaki, Chrz stowo, Dobies awice, Dobrogo cice, Gniewkówiec, Gnojno, Jaksiczki, Jezuicka Struga, Kaczkowo, Kobelniki, Leszcze,
Liszkowo, Mierzwin, Niszczewice, Nowa Wioska, Osiek Wielki, P onkowo, P onkówko, Popowiczki, Rojewice, Rycerzewo, Rycerzewko, Skalmierowice,
Tarkowo Dolne, Tupad y, Wielowie , Wierzchos awice, Wybranowo, Zawiszyn.

Ceny podane w cenniku dotycz us ugi z faktur wystawian i wysy an w postaci elektronicznej ( PDF, e-mail, eBOK).
Na yczenie klienta mo e by wysy ana tradycyjna faktura za po rednictwem poczty, jednak e w takim przypadku abonament jest wy szy o 3 z dla
ka dego pakietu.
Podane ceny s cenami brutto z podatkiem VAT.
* BONUS MEGA jest bezp atny, zale y od mo liwo ci technicznych i nie jest gwarantowany.
**

Us uga dost pna po pozytywnej weryfikacji technicznej w lokalu Abonenta.

*** Us uga dost pna dla Abonentów dysponuj cych po czeniem kablowym.
Op aty za us ugi serwisowe nie obj te promocj uj te zosta y w cenniku us ug serwisu.

1
Projekt wspó finansowany ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

