INTERNET WIOSNA 2018
FAST
Oferta promocyjna WIOSNA 2018 na dostęp do sieci Internet, wchodzi w życie z dniem 2018.04.01
Warunki PROMOCJI w Szczegółowe Warunki Promocji WIOSNA 2018 z dnia 2018.04.01

FAST - Oferta dotyczy instalacji

szerokopasmowych, ceny zawierają dodatkowe rabaty

Czas trwania umowy
Abonament –
umowa na 24 miesiące

Abonament –
umowa na 12 miesięcy

Abonament –
umowa na czas nieokreślony

FAST 10/1 Mbps

37,00 zł

57,00 zł

94,00 zł

FAST 20/2 Mbps

44,00 zł

64,00 zł

108,00 zł

FAST 50/5 Mbps

52,00 zł

72,00 zł

124,00 zł

Opłata aktywacyjna

50,00 zł

50,00 zł

300,00 zł

Prędkość
maksymalna

–

wszystkie ceny to kwoty brutto, zawierają podatek VAT 23%.

tel. 77 887 57 50
e-mail: promedia@ipv.net.pl
www.ipv.net.pl
facebook.com/PROMEDIA.KLUCZBORK

Niniejszy cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
Wszystkie znaki towarowe i nazwy firm zostały użyte jedynie w celu informacyjnym.

INTERNET WIOSNA 2018
FAST

Wyciąg z Cennika Ogólnego - pozostałych usług
Nazwa usługi

Cena netto

Cena brutto

Zmiana miejsca instalacji

wg kosztów rzeczywistych

Usuwanie uszkodzeń powstałych z winy Abonenta

wg kosztów rzeczywistych
bez opłat

Zmiana Abonamentu na inną opcję cenową przy umowie na czas nieokreślony
Reakcja serwisu wynikająca ze zgłoszenia nieuzasadnionej reklamacji

40,65 zł

50,00 zł

Godzina pracy serwisanta (za każdą rozpoczętą godzinę zegarową)

40,65 zł

50,00 zł

Konfiguracja Routera/komputera klienta - ponowna

24,39 zł

30,00zł

Objaśnienia:
– parametr prędkość do/od Użytkownika określa maksymalną możliwą prędkość transmisji do Internetu,
– opłata aktywacyjna – jednorazowa bezzwrotna opłata na rzecz operatora za zapewnienie dostępu do Internetu
za pomocą sieci Operatora,
– opłata aktywacyjna w wypadku klientów indywidualnych obejmuje:
1. wykonanie połączenia kablowego kategorii 5e 100 Mbit/s od najbliższego przełącznika ethernetowego lub
urządzenia dostępowego CPE sieci szerokopasmowej bezprzewodowej (nie obejmuje wykonania instalacji w
domu/mieszkaniu klienta),
2. jednorazowa konfiguracja komputera/routera do pracy w sieci Internet.
– abonament - miesięczna opłata na rzecz operatora za dostęp do oferowanych usług zgodna z cennikiem usług
obowiązującym w dniu podpisania umowy lub aneksów w trakcie trwania umowy,
– Internet - sieć komputerowa o światowym zasięgu; łącząca sieci lokalne, sieci rozległe i wszystkie komputery do
nich podłączone,

Podłącz wszystkie swoje komputery oraz smartphony w domu
przy pomocy Routera WIFI 802.11N 300Mbps
Koszt 80,00zł brutto z instalacja i konfiuracją
u klienta – w dniu instalacji
urządzenia zawsze z 36 miesiącami gwarancji

tel. 77 887 57 50
e-mail: promedia@ipv.net.pl
www.ipv.net.pl
facebook.com/PROMEDIA.KLUCZBORK
Niniejszy cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
Wszystkie znaki towarowe i nazwy firm zostały użyte jedynie w celu informacyjnym.

