
           Cennik Usług Telekomunikacyjnych – RADIO 

A B C D E F G H I J K L Ł

Okres
zobowiązania

umowy

Nazwa pakietu Download
(Mb/s)

Upload(Mb/s)  Cena za
dostęp do

usługi
internetu bez
ulgi (umowa

na czas
nieokreślony

Kwota
przyznanej

ulgi w opłacie
abonamentowe
j za cały okres

trwania
umowy

( umowa na
czas

określony) 

Cena za dostęp
do usługi

internetu po
uwzględnieniu

kwoty ulg
( umowa na

czas
określony) 

Jednorazowa
opłata z tytułu

Aktywacji 

Kwota
przyznanej

ulgi w opłacie
aktywacyjnej –
za cały okres

trwania
umowy 

Jednorazowa
opłata z tytułu
Aktywacji, po
uwzględnieniu

ulgi 

Łączna kwota
ulg w opłacie

abonamentowe
j i opłacie

aktywacyjnej -
łącznie 

Cena za dostęp
do usługi

internetu po
uwzględnieniu

kwoty ulg
( umowa na

czas
określony ) 

Dzierżawa
routera

(jednorazowo)
*

Oferta bezterminowa

Umowa
bezterminowa

Radio 10/1 SPA 10 1 86,80 zł 0,00 zł 86,80 zł 199,00 zł 0,00 zł 199,00 zł 0,00 zł 86,80 zł 1 zł lub 89 zł

Umowa
bezterminowa

Radio 20/2 SPA 20 2 96,80 zł 0,00 zł 96,80 zł 149,00 zł 0,00 zł 149,00 zł 0,00 zł 96,80 zł 1 zł lub 89 zł

Umowa
bezterminowa

Radio 30/5 SPA 30 5 106,80 zł 0,00 zł 106,80 zł 99,00 zł 0,00 zł 99,00 zł 0,00 zł 106,80 zł 1 zł lub 89 zł

*Kwota zależy od wybranego urządzenia



            Cennik Usług Telekomunikacyjnych  – ETH 

A B C D E F G H I J K L Ł

Okres
zobowiązania

umowy

Nazwa pakietu Download
(Mb/s)

Upload(Mb/s)  Cena za
dostęp do

usługi
internetu bez
ulgi (umowa

na czas
nieokreślony

Kwota
przyznanej

ulgi w opłacie
abonamentowe
j za cały okres

trwania
umowy

( umowa na
czas

określony) 

Cena za dostęp
do usługi

internetu po
uwzględnieniu

kwoty ulg
( umowa na

czas
określony) 

Jednorazowa
opłata z tytułu

Aktywacji 

Kwota
przyznanej

ulgi w opłacie
aktywacyjnej –
za cały okres

trwania
umowy 

Jednorazowa
opłata z tytułu
Aktywacji, po
uwzględnieniu

ulgi 

Łączna kwota
ulg w opłacie

abonamentowe
j i opłacie

aktywacyjnej -
łącznie 

Cena za dostęp
do usługi

internetu po
uwzględnieniu

kwoty ulg
( umowa na

czas
określony ) 

Dzierżawa
routera

(jednorazowo)
*

Oferta bezterminowa

Umowa
bezterminowa

ETH 100/10 SPA 100 10 96,80 zł 0,00 zł 96,80 zł 199,00 zł 0,00 zł 199,00 zł 0,00 zł 96,80 zł 1 zł lub 89 zł

Umowa
bezterminowa

ETH 100/20 SPA 100 20 106,80 zł 0,00 zł 106,80 zł 149,00 zł 0,00 zł 149,00 zł 0,00 zł 106,80 zł 1 zł lub 89 zł

Umowa
bezterminowa

ETH 100/50 SPA 100 50 126,80 zł 0,00 zł 126,80 zł 99,00 zł 0,00 zł 99,00 zł 0,00 zł 126,80 zł 1 zł lub 89 zł

*Kwota zależy od wybranego urządzenia


