CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH NETKOM
Postanowienia zawarte w niniejszym Cenniku, określają wysokość opłat za poszczególne usługi świadczone przez Rafała Cygana,
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Firma Handlowo – Usługowa NETKOM Cygan Rafał z siedzibą w Myślenicach,
ul. Wybickiego 68, 32-400 Myślenice, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych prowadzonego przez Urząd
Komunikacji Elektronicznej w Warszawie po nr 10490, zwanego dalej Operatorem. http://www.n-kom.pl

nazwa taryfy

Cennik usług telekomunikacyjnych, oraz parametry usług. (ceny z VAT)
Prędkość do
Prędkość od
Czas trwania
Abonament za
klienta
klienta
umowy
1 miesiąc
(download)
(upload)

Abonament za
3 miesiące

pakiet 10 Mb/s

10 Mb/s

4 Mb/s

nieokreślony

46,66 zł

140,00 zł

pakiet 15 Mb/s

15 Mb/s

4 Mb/s

nieokreślony

60,00 zł

180,00 zł

pakiet 20 Mb/s

20 Mb/s

4 Mb/s

nieokreślony

70,00 zł

210,00 zł

pakiet 30 Mb/s

30 Mb/s

4 Mb/s

nieokreślony

80,00 zł

240,00 zł

pakiet ____Mb/s

______Mb/s

______Mb/s

nieokreślony

______ zł

______ zł

Opłaty aktywacyjne
Radiolinia 5GHz interfejs 100Mbps (terminal odbiorczy)
Router bezprzewodowy WIFI 300Mbit b/g/n
Pierwszy(e) …3… miesiąc(e) dostępu do sieci Internet

0 zł
0 zł
0 zł

*Sprzęt zainstalowany u klienta jest poddany dzierżawie i stanowi własność firmy NETKOM.

Cennik opłat za usługi dodatkowe, czynności serwisowe oraz kary umowne (ceny z VAT)
Opłata miesięczna za przydzielenie publicznego .IP
Wymiana lub naprawa kabla
Modernizacja sieci w lokalu Klienta na życzenie
Wysłanie wezwania do zapłaty.
Wartość routera bezprzewodowego WIFI 300Mbit b/g/n
Wartość terminala klienckiego 5G (zestaw odbiorczy)
Uszkodzenie zasilacza (od. routera terminala klienckiego)

0zł
1 zł/metr
50 zł/r. godz.
15 zł
100 zł
500 zł
30 zł

Wizyta technika – pomoc na życzenie
Zakup i instalacja karty sieciowej w komputerze klienta.
Czasowe zawieszenie usługi (np. do 3 miesięcy).
Nieuzasadnione wezwanie serwisu technicznego.
Zmiana abonamentu na wyższy.
Zmiana abonamentu na niższy.
Kara za udostępnienie łącza poza miejsce (lokal klienta)

50 zł/ r. godz.

20 zł
30 zł
10 zł
0 zł
50 zł
1000 zł

Prędkości transmisji zależą nie tylko od taryfy łącza do Abonenta, ale również od położenia i obciążenia serwerów z
jakich dane są pobierane i wysyłane oraz od aktualnego obciążenia sieci Internet.

Cennik wchodzi w życie z dniem 01.12.2019 r.

Data i podpis Abonenta ________________________________________

