Cennik usługi dostępu do Internetu – Internet No Limits +
Nazwa pakietu
Okres umowy

Nieokreślony

12 miesięcy

24 miesiące

36 miesięcy

Start +

Basic +

Optimum +

Max +

1/2

2/4

4/8

6 / 12

0,384 / 0,768

0,512 / 1

0,768 / 1,5

0,768 / 1,5

Abonament**

55,00 zł

69,00 zł

89,00 zł

99,00 zł

Aktywacja*

599,00 zł

599,00 zł

599,00 zł

599,00 zł

Abonament**

45,00 zł

59,00 zł

69,00 zł

85,00 zł

Aktywacja*

149,00 zł

99,00 zł

79,00 zł

79,00 zł

Abonament**

39,00 zł

49,00 zł

59,00 zł

69,00 zł

Aktywacja*

99,00 zł

49,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

Abonament**

35,00 zł

39,00 zł

49,00 zł

59,00 zł

Aktywacja*

79,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

Maksymalna prędkość pobierania w
dzień/ w nocy [Mbit/s]
Maksymalna prędkość wysyłania w
dzień/ w nocy [Mbit/s]

Aktywacja funkcjonalności przewodowego routera LAN
w Zestawie Instalacyjnym (w zależności od możliwości
technicznych)

bezpłatnie

Usługi Dodatkowe
„Otwarcie” pojedynczego portu TCP/UDP na firewallu
(dla IP Adres lokalny dynamiczny)
Turbo – Transfer w godzinach nocnych (00:00 - 9:00)
Zwiększenie prędkości dostępu do Internetu
Cesja umowy
Dodatkowa prędkość pobierania 1Mbit/s ***
Dodatkowa prędkość wysyłania 256kbit/s ***
„Stały Publiczny adres IP” ***
Wysyłanie faktur drogą tradycyjną (Poczta Polska)
Zmniejszenie prędkości dostępu do Internetu (Umowa na czas nieokreślony)
Upust w przypadku uruchomienia drugiej usługi (osobny login) podłączonej do tego samego
Zestawu Instalacyjnego (pakiet może być inny niż dla usługi podstawowej )
Zawieszenie usługi zgodnie z regulaminem zawieszenia usługi
Aktywacja i instalacja bezprzewodowego i przewodowego routera (WLAN/LAN)
Aktywacja i instalacja switcha, który umożliwia podłączenie przewodowe kilku komputerów
Zainstalowanie w komputerze karty sieciowej LAN
Zainstalowanie w komputerze karty sieci bezprzewodowej WLAN
Podłączenie kolejnej niezależnej usługi w obrębie funkcjonującej już lokalizacji
Przeniesienie Zestawu Instalacyjnego w przypadku umowy na czas określony
Przeniesienie Zestawu Instalacyjnego w przypadku umowy na czas nieokreślony
Instalacja licencjonowanej wersji systemu operacyjnego Windows (dostarczonej przez klienta)
wraz z niezbędnymi sterownikami podzespołów komputera w siedzibie firmy ABAKS
Instalacja sterowników podzespołów komputera w siedzibie firmy ABAKS
Usługa serwisowa

Bezpłatnie
Bezpłatnie
Bezpłatnie
Bezpłatnie
7 zł / Abonament**
20 zł / Abonament**
12 zł / Abonament**
25 zł / rok
Jednorazowa opłata 49 zł
50% miesięcznej opłaty
abonamentowej tańszej opcji
10 zł / miesiąc zawieszonej usługi
Jednorazowa opłata 149 zł
jednorazowa opłata 60 zł / szt
Jednorazowa opłata 39 zł
Jednorazowa opłata od 50 zł do 70 zł
(w zależności od typu karty)
Jednorazowa opłata 120 zł (w
nietypowych sytuacjach cena
ustalana indywidualnie)
Jednorazowa opłata 200 zł
Kwota ustalana indywidualnie w
zależności od nakładu pracy i
materiałów
Jednorazowa opłata 70 zł
Jednorazowa opłata 30 zł
50zł za rozpoczętą godzinę pracy
montera + koszt
materiałów/urządzeń
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Kary i opłaty dodatkowe
Kara umowna w przypadku niedotrzymania warunków umowy
przez Abonenta
Udostępnienie usługi poza Lokal
Opłata za utracony lub skradziony sprzęt (Zestaw Instalacyjny)
Wezwanie służb technicznych w celu usunięcia awarii
spowodowanej winą Abonenta
Dopłaty z tytułu położenia przewodu UTP podczas instalacji
Zestawu Instalacyjnego po przekroczeniu 25mb
Wymiana urządzenia wskutek przepięcia po burzy

Opłata Wyrównawcza zgodna z Umową
Trzykrotność miesięcznej opłaty abonamentowej za każde
połączenie i za każdy rozpoczęty okres takiego połączenia
700zł/jednorazowo
50zł za każdą rozpoczętą godzinę pracy
3 zł / mb
Jednorazowa opłata 200zł

Informacje i objaśnienia do Cennika.
* Aktywacja – Instalacja niezbędnych urządzeń, a w szczególności Zestawu Instalacyjnego w lokalu Abonenta w celu świadczenia usługi .
Standardowa opłata zawiera położenie do 25m przewodu UTP. Jeżeli instalacja wymaga położenia więcej niż 25m , wówczas stosuje się
dopłatę do ceny aktywacji zgodną z niniejszym cennikiem.
** Opłata naliczana z góry zgodnie z okresem rozliczeniowym dotycząca jednego miesiąca danej usługi.
*** Dostępność pakietów dodatkowych uwarunkowana jest możliwościami technicznymi.
Wszystkie ceny stanowią kwoty brutto i zawierają stosowny podatek VAT.
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