Opłaty inne

Cennik dostęp do internetu w sieci STANSAT

Usługa

Obowiązuje od 01.11.2013. Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT
Wszystkie pakiety bez limitów i ograniczeń na pobór danych.

Oferta Link
Pakiet

Zawieszenie dostępu do Internetu na maksymalnie 3 miesiące.

Oferta dostępna w wybranych lokalizacjach w Ożarowie
Mazowieckim, Józefowie, Płochocinie, Radzikowie i w Błoniu
Maksymalna prędkość transferu

Miesięczny
abonament

Instalacja usługi „Domowy bezprzewodowy Internet”
konfiguracja sieci radiowej w mieszkaniu Abonenta dla maksymalnie 2
komputerów. Każdy kolejny komputer za dodatkową opłatą.
Karta sieciowa wraz z instalacją.

do Klienta

od Klienta

Żółwik

1 Mb/s

256 kb/s

29,00 zł

Opłata za usunięcie awarii powstałej z winy Abonenta

Link 10

10 Mb/s

1 Mb/s

38,00 zł

Ponowna konfiguracja dostępu do Internetu – wizyta serwisanta*

Link 20

20 Mb/s

2 Mb/s

*

45,00 zł

Konfiguracja konta pocztowego – wizyta serwisanta*

Link 30

30 Mb/s

3 Mb/s*

55,00 zł

Konfiguracja programu antywirusowego G Data – wizyta serwisanta

*w sieci w Radzikowie maksymalna prędkość od Klienta wynosi 1 Mb/s dla Pakietu Link 20 i 1,5Mb/s
dla Pakietu Link 30

Opłaty instalacyjne1

Opłata

Standardowa opłata instalacyjna
- przy umowie zawieranej na czas nieokreślony
Promocyjna opłata instalacyjna
- przy umowie zawieranej na 12 miesięcy
Promocyjna opłata instalacyjna
- przy umowie zawieranej na 24 miesiące

123,00 zł
61,50 zł
30,00 zł

Opłaty aktywacyjne dla obecnych Abonentów

Opłata

Zmiana pakietu z wcześniejszej oferty na pakiet z nowej oferty Link

123,00 zł

Zmiana pakietu z wcześniejszej oferty na pakiet z nowej oferty Link
przy jednoczesnym przedłużeniu umowy o 12 miesięcy
Zmiana pakietu z wcześniejszej oferty na pakiet z nowej oferty Link
przy jednoczesnym przedłużeniu umowy o 24 miesiące

61,50 zł
bez opłat

Usługi dodatkowe

Miesięczny
abonament

Domowy bezprzewodowy Internet - Bezprzewodowy dostęp do
Internetu w mieszkaniu Abonenta dla komputerów z kartą radiową.

6,10 zł

Ochrona antywirusowaProgram G DATA Antywirus

7,40 zł

Biuro Obsługi Klienta
Telewizji Kablowej STANSAT
ul. Poznańska 127a I piętro
022-722-39-78 www.stansat.pl

Opłata za nieuzasadnione wezwanie serwisanta

Opłata
20,00 zł
60,00 zł
60,00 zł
30,00 zł
indywidualna
wycena
60,00 zł
60,00 zł
60,00 zł

Wystawienie duplikatu faktury lub rachunku

2,00 zł

Opłata za aktywację usługi w lokalu, w którym istnieje sprawna instalacja i
usługa Operatora była wcześniej świadczona

61,50 zł

*oferujemy bezpłatną pomoc telefoniczną

1. Opłata instalacyjna nie obejmuje wkuwania kabla w ścianę, układania kabla pod
listwami, zakładania korytek itp. Opłaty instalacyjne obowiązują w blokach, w których
znajduje się okablowanie STANSAT. Instalacje w domach jednorodzinnych i pozostałych
lokalizacjach podlegają indywidualnej wycenie.

