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CENNIK eiNET - FIBER INTERNET ŚWIATŁOWODOWY

Umowa na 24 miesiące

PAKIET 100Mb/s 250Mb/s 500Mb/s
Pobieranie 100Mbps 250Mbps 500Mbps
Wysyłanie 10Mbps 25Mbps 50Mbps
WiFi 2,4GHz / 5GHz TAK / NIE TAK / TAK TAK / TAK
Porty LAN 3 porty Fast Ethernet LAN 3 porty Gigabit LAN 3 porty Gigabit LAN
Instalacja* 249,00zł 149,00zł 49,00zł

Abonament 75,00zł 90,00zł 105,00zł

Umowa na 12 miesięcy

PAKIET 100Mb/s 250Mb/s 500Mb/s
Pobieranie 100Mbps 250Mbps 500Mbps
Wysyłanie 10Mbps 25Mbps 50Mbps
WiFi 2,4GHz / 5GHz TAK / NIE TAK / TAK TAK / TAK
Porty LAN 3 porty Fast Ethernet LAN 3 porty Gigabit LAN 3 porty Gigabit LAN
Instalacja* 499,00zł 299,00zł 99,00zł

Abonament 90,00zł 120,00zł 150,00zł

Umowa na czas nieokreślony

PAKIET 100Mb/s 250Mb/s 500Mb/s
Pobieranie 100Mbps 250Mbps 500Mbps
Wysyłanie 10Mbps 25Mbps 50Mbps
WiFi 2,4GHz / 5GHz TAK / NIE TAK / TAK TAK / TAK
Porty LAN 3 porty Fast Ethernet LAN 3 porty Gigabit LAN 3 porty Gigabit LAN
Instalacja* 999,00zł 999,00zł 999,00zł

Abonament 105,00zł 165,00zł 225,00zł

*Instalacja zawiera doprowadzenie kabla światłowodowego do 100 metrów od najbliższej skrzyni rozdzielającej sygnał światłowodowy znajdującej się na 
słupie energetycznym (powyżej 1m = 2zł) do puszki abonenckiej zainstalowanej na posiadłości Abonenta oraz dzierżawa urządzeń na czas trwania umowy w 
standardzie przypisanym do pakietu.
Deklarowane w umowie prędkości przesyłu danych dostępne są wyłącznie na połączeniu kablowym
(nie dotyczy połączeń radiowych – sieć Wi-Fi) 

Pozostałe opłaty
Cesja umowy – przeniesienie praw i obowiązków - 100,00 zł brutto.
Miesięczna, stała opłata w sytuacji zawieszenia korzystania z usługi, na wniosek klienta. Zawieszenie usługi nie może trwać dłużej niż dwa miesiące. 
Zawieszenie usługi jest możliwe tylko przy umowie zawartej na okres 24 miesięcy. - 10,00 zł brutto.
Stały zewnętrzny adres IP – opłata miesięczna - 20,00 zł brutto.
Udostępnienie usługi dostępu do internetu przez abonenta bez wiedzy i zgody Operatora, innym osobom i instytucjom. Opłatę nalicza się osobno dla każdego 
komputera i mnoży przez ilość miesięcy udostępniania w ten sposób usługi - 1 500,00 zł brutto.
Wysokość kary umownej, o której mowa w § 23 pkt. 3 Regulaminu świadczenia usługi dostępu do internetu - 1 800,00 zł brutto.
Opłata za wysłanie wezwania do zapłaty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru - 10,50 zł brutto.
Opłata za reaktywację połączenia - 50,00 zł brutto.
Opłata za nieterminowy zwrot sprzętu - 500,00 zł brutto.
Opłata za dojazd serwisu do abonenta - 30,00 zł brutto.
Opłata za usługi serwisowe – 70,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę pracy serwisu, - 70,00 zł.
Opłata za usługi serwisowe w dni wolne od pracy lub w godz. 20.00 – 7.00 za każde rozpoczęte 30 min - 100,00 zł brutto.
Opłata za odbiór lub dostarczenie urządzenia po/do naprawy z/do lokalu abonenta - 30,00 zł brutto + dojazd.
Opłata za montaż okablowania lub innego osprzętu w lokalu abonenta - Kalkulacja indywidualna.
Opłata za naprawę uszkodzonego przyłącza z winy abonenta - Kalkulacja indywidualna.
Opłata za zniszczenie lub utratę terminala sieci optycznej GPON  - 350,00 zł brutto.
Opłata za zniszczenie lub utratę routera bezprzewodowego WiFi Dualband - 200,00 zł brutto / WiFi 2,4Ghz - 100,00 zł brutto.
Opłata za zniszczenie lub utratę zasilacza do terminala lub routera - 50,00 zł brutto.

Cennik dotyczy tylko osób fizycznych.
Cennik obowiązuje od dnia 01.03.2022r.


