Cennik usługi dostępu do Internetu
w ramach promocji PowerNet 2013.1
1. Parametry dostępnych usług:
Taryfa
PowerNet

Prędkość odbierania danych*
Przez całą dobę

10

10 Mbps

25

25 Mbps

50

50 Mbps

75**

75 Mbps

100**

100Mbps

150**

150 Mbps

200**

200 Mbps

Adres IP

Dostępny sposób podłączenia
Instalacje z linii słupowych, Instalacje kablowe
w blokach, AirNet lub FleszNet 100

Publiczny
dynamicznie
zmienny

Instalacje kablowe w blokach lub FleszNet
100
Instalacje kablowe w blokach lub FleszNet
1000

BIZNES***
Parametry łącza negocjowane indywidualnie
Prędkość wysyłania danych wynosi 1Mbps dla opcji 10 i 25, 2MBps dla opcji 50,75,100, 3Mbps dla opcji 150, 200 z gwarancją na poziomie
50%. Wszystkie opcje Taryfy Powernet, za wyjątkiem opcji Biznes, przeznaczone są dla abonentów indywidualnych. Operator nie zaleca i
nie gwarantuje poprawnej pracy łącz przy wykorzystaniu ich w celach prowadzenia działalności gospodarczej.
Gwarantowana przepustowość pobierania danych w ramach każdej z opcji usługi, poza opcją Biznes, wynosi 1Mbps i określa najmniejsza
możliwa przepustowość w chwilach największego obciążenia Sieci mierzona przy pobieraniu plików z testowej strony WWW Operatora pod
adresem noc.syrion.pl na urządzeniu serwisowym podłączonym do urządzenia dostępowego w lokalu abonenta.
* Podana prędkość określa maksymalną niegwarantowana przepustowość możliwą do osiągnięcia przy połączeniach do Internetu mierzoną
przy pobieraniu plików z testowej strony WWW Operatora pod adresem noc.syrion.pl na urządzeniu serwisowym podłączonym do
urządzenia dostępowego w lokalu abonenta. Uwaga: strona testowa zapewnia poprawną prędkość pomiaru do 60Mbps. Operator nie posiada
ani nie są mu znane źródła w publicznie dostępnym Internecie zdolne poprawnie zmierzyć prędkości większe niż 60Mbps w pojedynczej
sesji połączeniowej.
** Wymagany jest router z interfejsem gigabitowym.
*** Wymagane posiadanie numeru REGON.

2. Opłaty abonamentowe
Kwota miesięcznych opłat abonamentowych na warunkach promocyjnych (z VAT)

Taryfa
PowerNet

Dla umów na czas
nieokreślony

10

Dla umów zawartych na okres
12 miesiący

24 miesięce

128 zł

55 zł

50 zł

25

228 zł

61 zł

51 zł

50

258 zł

71 zł

61 zł

75

303 zł

86 zł

76 zł

100

396 zł

116 zł

101 zł

150

606 zł

177 zł

152 zł

200

909 zł

252 zł

202 zł

BIZNES

Ceny i warunki negocjowane indywidualnie

3. Opłaty aktywacyjne
Rodzaj instalacji

Opłata aktywacyjna
standardowa z VAT

Opłata aktywacyjna za podłączenie
abonenckiego urządzenia
dostępowego w lokalu abonenta*

Dla umów na czas
nieokreślony

Przy umowie na 12 miesiący

Przy umowie na 24 miesięce

w budynkach wielorodzinnych lub
jednorodzinnych podłączonych za
pomocą radiołącza 5GHz MIMO bez
routera

499 zł

201 zł

99 zł

599 zl

249 zl

149 zł

w budynkach wielorodzinnych lub
jednorodzinnych podłączonych za

Opłata aktywacyjna promocyjna (z VAT)
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pomocą radiołącza 5GHz MIMO z
routerem wi-fi 54G lub 150N + 4 x LAN
interfejs 100Mbps
w budynkach wielorodzinnych** lub
jednorodzinnych podłączonych do
sieci FleszNet lub sieci słupowych z
routerem wi-fi 54G lub 150N + 4 x LAN
interfejs 100Mbps

303 zł

101 zł

1,23 zł

w budynkach wielorodzinnych** lub
jednorodzinnych podłączonych do
sieci FleszNet lub sieci słupowych z
routerem wi-fi 300N + 4 x LAN interfejs
1Gbps

1210 zł

505 zł

303 zł

* Opłata obejmuje doprowadzenie przyłącza do lokalu abonenta w budynkach wielorodzinnych, konfigurację routera dostępowego oraz
systemu Operatora. Opłata nie obejmuje konfiguracji urządzeń końcowych abonenta ani budowy sieci wewnętrznej w lokalu abonenta.
** Dotyczy budynków mieszkalnych z węzłem budynkowym do którego doprowadzone jest łącze światłowodowe.

4. Opłaty inne
Zwiększenie prędkości wysyłania o 1Mbps do maksymalnie 5Mbps
10 zł miesięcznie*/1Mbps w okresie obowiązywania umowy
*Opcja dostępna wyłącznie dla abonentów indywidualnych (konsumentów)
Zmiana hasła dostępowego interfejsu radiowego
opłata za zniszczenie lub utratę routera wi-fi 54G 4xLAN 100Mbps
opłata za zniszczenie lub utratę routera wi-fi 300N 4xLAN 1Gbps
opłata za naprawę uszkodzonego przyłącza z winy abonenta
opłata ze nieterminowy zwrot sprzętu
opłata za dojazd do klienta
opłata za wysłanie wezwania do zapłaty
opłata za wysłanie wezwania do zapłaty z potwierdzeniem odbioru
dzierżawa stałego publicznego adresu IP

10,50 zł
280 zł
360 zł
wg kosztorysu
300 zł
30 zł
5,50 zł
10,50 zł
20 zl miesięcznie w okresie obowiązywania umowy

Cennik wchodzi w życie z dniem 1.02.2013
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