Cennik dostęp do internetu w sieci STANSAT
Obowiązuje od 15.09.2016. Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT
Wszystkie pakiety bez limitów i ograniczeń na pobór danych.
Oferta dostępna w wybranych lokalizacjach w Ożarowie
Maz., Józefowie, Płochocinie i Błoniu

Internet Max
Pakiet

Maksymalna prędkość
transferu

Miesięczny abonament
umowa na 12 umowa na 24
miesięcy
miesiące

do Klienta

od Klienta

standard

Internet 5

5 Mb/s

1 Mb/s

35,00 zł

33,00 zł

29,00 zł

Int Max 30

30 Mb/s

3 Mb/s

45,00 zł

43,00 zł

39,00 zł

Int Max 100

100 Mb/s

10 Mb/s

55,00 zł

53,00 zł

49,00 zł

Int Max 120

120 Mb/s

12 Mb/s

80,00 zł

67,00 zł

55,00 zł

Int Max 150*

150 Mb/s

15 Mb/s

110,00 zł

97,00 zł

85,00 zł

Int Max 300*

300 Mb/s

30 Mb/s

150,00 zł

xxx

99,00 zł

* technologia światłowodowa

Opłaty aktywacyjne

Opłata

Opłata instalacyjna DOCSIS – umowa na czas nieokreślony

123,00 zł

Promocyjna opłata instalacyjna DOCSIS – umowa na 12 miesięcy

61,50 zł

Promocyjna opłata instalacyjna DOCSIS – umowa na 24 miesiące

30,00 zł

Opłata instalacyjna GPON – umowa na czas nieokreślony**

246,00 zł

Promocyjna opłata instalacyjna GPON – umowa na 12 miesięcy**

123,00 zł

Promocyjna opłata instalacyjna GPON – umowa na 24 miesiące**

61,50 zł

**domy jednorodzinne i bloki z okablowaniem światłowodowym

Opłaty aktywacyjne dla obecnych Abonentów
Zmiana pakietu z wcześniejszej oferty na pakiet z oferty Internet Max
Zmiana pakietu z wcześniejszej oferty na pakiet z oferty Internet Max
przy jednoczesnym przedłużeniu umowy na kolejnych 12 miesięcy
Zmiana pakietu z wcześniejszej oferty na pakiet z oferty Internet Max
przy jednoczesnym przedłużeniu umowy na kolejne 24 miesiące

Usługi dodatkowe i inne
Domowy bezprzewodowy Internet – dzierżawa routera Wi-Fi
Ochrona antywirusowa Program G DATA Antywirus
Opłata za utrzymanie linii światłowodowej do domu jednorodzinnego

Opłata
123,00 zł
61,50 zł
bez opłat
Miesięczny
abonament

6,10 zł
7,40 zł
5,00 zł

Biuro Obsługi Klienta
Telewizji Kablowej STANSAT
ul. Poznańska 127a I piętro, Ożarów Maz.
022-292-11-11 www.stansat.pl biuro@stansat.pl

Opłaty inne
Usługa

Opłata

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

60,00 zł

Karta sieciowa wraz z instalacją.

60,00 zł

Opłata za nieuzasadnione wezwanie serwisanta

30,00 zł

Opłata za usunięcie awarii powstałej z winy Abonenta

indywidualna
wycena

Ponowna konfiguracja dostępu do Internetu – wizyta serwisanta

60,00 zł

Konfiguracja konta pocztowego – wizyta serwisanta

60,00 zł

Konfiguracja programu antywirusowego G Data – wizyta serwisanta

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. Nie dotyczy lokali
obciążonych należnościami na rzecz STANSAT.

30,00 zł

Opłata za doprowadzenie światłowodu do domu jednorodzinnego lub
wymiana kabla koncentrycznego na światłowodowy w bloku
wielorodzinnym.

indywidualna
wycena

1. Opłata aktywacyjna nie obejmuje wkuwania kabla w ścianę, układania kabla pod
listwami, zakładania korytek itp. Opłaty aktywacyjne obowiązują w blokach, w których
znajduje się okablowanie STANSAT. Instalacje w domach jednorodzinnych i
pozostałych lokalizacjach podlegają indywidualnej wycenie.
2. Pakiety Int Max 150 i Int Max 300 dostępne są tylko w technologii GPON w lokalach
z okablowaniem światłowodowym.
3. Pakiety Internet 5 i Int Max 30 dostępne są tylko w technologii DOCSIS (bloki
wielorodzinne z okablowaniem koncentrycznym).
4. Prędkości dostępu do Internetu podane są dla połączeń przewodowych z
dopuszczalnym odchyleniem +/- 30%. Operator nie gwarantuje prędkości dla połączeń
bezprzewodowych (Wi-Fi).

