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Cennik usług - Światłowód 
Obowiązuje od: 1-01-2022 roku 

Spis Treści:  
1. Instalacja i aktywacja dostępu do Internetu. 
2. Internet - Światłowód. 
3. Opcje dodatkowe. 
4. Usługi dodatkowe. 

Lp. Nazwa usługi: Opis: Cena 

1. Instalacja i aktywacja dostępu do Internetu Usługa instalacji i aktywacji, obejmuje: 
- wykonanie instalacji wg wybranej opcji instalacji (1a, 1b, 1c) 

 

1a. Przyłączenie standardowe:  
 
Kablowe – Ethernet 100/1000 Mbps 
(Przyłączenie A) 

Usługa obejmuje wykonanie przyłączenia Internetu z wykorzystaniem: 
- przewód Ethernet 10/100/1000 Mbps, doprowadzony do wskazanego stanowiska Abonenta 
 
Aktywacja: 
- przyłączenie instalacji do urządzeń abonenta oraz podstawowa konfiguracja 
- dopełnienie formalności po uruchomieniu usługi 
 

• Usługa dostępna po ustaleniu warunków technicznych.  

• Wymagana zgoda na instalacje, wydana przez Administracje lub Właściciela budynku. 
 

1 zł Brutto 

1b. Przyłączenie standardowe:  
 
Adapter światłowodowy GPON 
(Przyłączenie B) 

Usługa obejmuje wykonanie przyłączenia Internetu z wykorzystaniem: 
- przewodu światłowodowego 
- gniazdo optyczne 1 SC/APC(zielony) 
- patchcord standard SC/UPC(niebieski) - SC/APC(zielony) 
- Adapter światłowodowy GPON ONT 1 port ethernet 100/1000 Mbps 
- Instalacja nie zawiera Routera WIFI (Abonent zapewnia własny sprzęt) 
 
Aktywacja: 
- przyłączenie instalacji do urządzeń abonenta oraz podstawowa konfiguracja 
- dopełnienie formalności po uruchomieniu usługi 
 

• Usługa dostępna po ustaleniu warunków technicznych.  

• Wymagana zgoda na instalacje, wydana przez Administracje lub Właściciela budynku. 
 

100 zł Brutto 

1c. Przyłączenie standardowe plus:  
 
Adapter światłowodowy GPON  
Router WIFI 2,4 GHz / 5 GHz 
(Przyłączenie C) 

Usługa obejmuje wykonanie przyłączenia Internetu z wykorzystaniem: 
- przewodu światłowodowego 
- gniazdo optyczne 1 SC/APC(zielony) 
- patchcord standard SC/UPC(niebieski) - SC/APC(zielony) 
- Adapter światłowodowy GPON ONT 1 port ethernet 100/1000 Mbps 
- Router WIFI 2,4 GHz / 5 GHz + ethernet 10/100/1000 Mbps 
 
Aktywacja: 
- przyłączenie instalacji do urządzeń abonenta oraz podstawowa konfiguracja 
- dopełnienie formalności po uruchomieniu usługi 
 

• Usługa dostępna po ustaleniu warunków technicznych.  

• Wymagana zgoda na instalacje, wydana przez Administracje lub Właściciela budynku. 
 

250 zł Brutto 
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2. Internet światłowód  
 
 
Opis dodatkowy: 
prędkość pobierania - Download  
równa 
prędkości wysyłania - Upload 

Pakiet usług dostępu do Internetu poprzez światłowód, w transmisji symetrycznej: 
- dostarczany poprzez połączenie zarządzane usługą PPPoE 
- dostęp 24h na dobę 
- instalacja do 14 dni od zamówienia 
- usługa dla 1 stanowiska PC/Routera abonenta, dalsza sprzedaż lub użyczanie zabronione 
- łącze gwarantowane: brak 
- limit pobierania i wysyłania : brak 
- firewall, antywirus: brak 
- umowa na czas nieokreślony, wypowiedzenie 30 dni z zapadalnością na koniec miesiąca 
- faktura wystawiana z góry za każdy kolejny miesiąc, na podstawie zawartej umowy i regulaminu. 
 
Usługa dostępna w opcji przyłączenia (1a, 1b, 1c). 
Usługi dodatkowe (3, 4). 
 
Pakiety Internetu światłowodowego, nie wiążą się z pakietami telewizji światłowodowej. 
Połączenie usług możliwe w obrębie pakietów Internet + Telewizja światłowodowa  
(odrębna umowa) 
 
Informacje dodatkowe: 
- Zalecane podłączenie kablowe. Wejście sygnału oraz urządzenia końcowe Ethernet 1Gbit. 
- Ze względu na ograniczenia sprzętu radiowego, transfery nie gwarantowane dla sprzętu 
bezprzewodowego WIFI.  
(Jakość sygnału uzależniona od rodzaju radia oraz standardu A/N/AC) 
 

 

2a. Internet Światłowód – 100 Mbps - Download do: 100 Mbps 
- Upload do:  100 Mbps 

70 zł Brutto 

2b. Internet Światłowód – 200 Mbps - Download do: 200 Mbps 
- Upload do:  200 Mbps 

140 zł Brutto 

2c. Internet Światłowód – 500 Mbps - Download do: 500 Mbps 
- Upload do:  500 Mbps 

350 zł Brutto 

 

3. Opcje dodatkowe: 
Publiczny adres IP ( opłata miesięczna) 25 zł Brutto 

 

4. Usługi dodatkowe - światłowód 
  

4a. Konfiguracja stanowiska abonenta. - kolejna po instalacji konfiguracja, na życzenie abonenta (usługa z dojazdem) 50 zł Brutto 

4b. Spawanie światłowodu. - uszkodzenie z winy abonenta 100 zł Brutto 

4c Wymiana instalacji światłowodowej - uszkodzenie z winy abonenta 100 zł Brutto 

4d. Usługa informatyczna u abonenta. (opłata za każdą rozpoczętą godzinę) 50 zł Brutto 

4e. Zmiana miejsca instalacji Usługa zmiany miejsca instalacji 
Dostępna po ustaleniu warunków technicznych i uzyskaniu zgody na instalację. 

koszt nowej 
instalacji 
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