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Paweł Bajorek

38-333 Zagórzany
Zagórzany 358

Cennik
usługi dostępu do Internetu

1. Opłata abonamentowa i aktywacyjna:

Taryfa

Czas trwania umowy

Bezterminowo 24 miesiące 36 miesięcy

Aktywacja Abonament Aktywacja Abonament Aktywacja Abonament

1M/0,5M

2M/1M

4M/1M

6M/2M

8M/2M

4M/4M

6M/6M

8M/8M

300,00 zł

50,00 zł

80,00 zł

120,00 zł

180,00 zł

240,00 zł

180,00 zł

270,00 zł

360,00 zł

100,00 zł

30,00 zł

35,00 zł

45,00 zł

55,00 zł

70,00 zł

90,00 zł

110,00 zł

140,00 zł

0,00 zł

30,00 zł

35,00 zł

45,00 zł

55,00 zł

70,00 zł

90,00 zł

110,00 zł

140,00 zł

2. Opłaty dodatkowe:

Tab. 1
Cennik usług dodatkowych:

Usługa Kwota brutto

Wymiana końcówki na kablu radiowym 10zł

Wymiana końcówki na kablu UTP 5zł

Przewód antenowy 50 Ohm za 1m. 2,50zł

Przewód UTP za 1 m. 1,50zł

Dodatkowy punkt bezprzewodowy WiFi 100,00zł

Dodatkowy rozdzielacz (Switch) 50zł

Każda kolejna końcówka abonencka 50zł

Dojazd serwisowy z winy lub na życzenie użytkownika 30zł

Komplet nowych podręczników 10zl

Przeróbki i inne zdarzenia indywidualnie

Tab. 2
Kary umowne:

Rodzaj opłaty dodatkowej Kwota brutto

Kara umowna zgodnie z par.6 pkt.2 „Regulaminu” 2000,00zł

Ponowna aktywacja w przypadku tymczasowego zawieszenia 
Usługi 50,00 zł

Kara umowna zgonie z Par.5 pkt.2 ppt. b „Regulaminu”

- umowa zawarta na 24mc

- umowa zawarta na 36mc

200,00 zł

300,00 zł

Informujemy, iż informacje o nieuregulowanych zobowiązaniach zgodnie z Ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych z dnia 14 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr  
50), będą przekazywane do:

Krajowego Rejestru Długów 
Biura Informacji Gospodarczej SA

ul. Armii Ludowej 21, 51-214 Wrocław
www.krd.pl

Informacja o zadłużeniu upubliczniona będzie w systemie KRD do dnia zapłaty lub do 10 lat od daty dokonania wpisu. Równocześnie sprawa będzie skierowana do sądu, co spowoduje obciążenie  
Państwa kosztami sądowymi oraz odsetkami ustawowymi.
Umieszczenie informacji o Państwa zobowiązaniach w Krajowym Rejestrze Długów skutkuje ograniczeniem możliwości swobodnego funkcjonowania na rynku konsumenckim lub prowadzenia  
działalności gospodarczej, nawet do 10 lat. Dłużnicy notowani w KRD napotykają na znaczne utrudnienia w korzystaniu z usług finansowych (kredyty, zakupy ratalne, leasing), telekomunikacyjnych  
(możliwość  kupna telefonu  w  abonamencie),  multimedialnych  (telewizja  kablowa,  szerokopasmowy dostęp  do Internetu),  wynajmu lokali  (mieszkania,  biura,  magazyny)  itp.  Banki,  firmy  
leasingowe i pośrednictwa ratalnego, operatorzy telefoniczni, telewizje kablowe i wiele innych firm może w takim przypadku odmówić współpracy albo zaoferować ją na gorszych warunkach. 
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