CENNIK
PROGRESNET RADIOWY
obowiązujący od 1 stycznia 2017 r.

1. Miesięczne opłaty abonamentowe
Maksymalna szybkość
Cena brutto
pobierania danych
ekonomiczny
do 2 Mbit/s
38 zł.
optymalny
do 10 Mbit/s
48 zł.
wygodny
do 15 Mbit/s
58 zł.
komfortowy
do 20 Mbit/s
69 zł.
maksymalny
do 30 Mbit/s
89 zł.
Uwaga! Szybkość pobierania danych w godzinach szczytu może być znacznie niższa niż wskazana w tabeli.
Nazwa pakietu

2. Opłaty wstępne
a. Wykonanie instalacji bezprzewodowej
Cena brutto przy podpisaniu
Cena brutto przy podpisaniu
umowy na co najmniej 6 mies.
umowy na czas nieokreślony
konsument*
firma*
konsument*
firma*
ekonomiczny
169 zł.
195 zł.
optymalny
149 zł.
169 zł.
190 zł.
215 zł.
wygodny
90 zł.
102 zł.
komfortowy
49 zł.
56 zł.
maksymalny
9 zł.
9 zł.
* „konsument” - cena instalacji w budynku mieszkalnym dla klientów indywidualnych; „firma” – pozostałe instalacje
Wybrany pakiet

b. Wykonanie instalacji przewodowej w blokach posiadających instalację zbiorową
Cena brutto przy podpisaniu
Cena brutto przy podpisaniu
umowy na co najmniej 6 mies.
umowy na czas nieokreślony
konsument*
firma*
konsument*
firma*
ekonomiczny
69 zł.
85 zł.
optymalny
59 zł.
63 zł.
90 zł.
102 zł.
wygodny
19 zł.
23 zł.
komfortowy
9 zł.
9 zł.
maksymalny
1 zł.
1 zł.
* „konsument” - cena instalacji w budynku mieszkalnym dla klientów indywidualnych; „firma” – pozostałe instalacje
Wybrany pakiet

3. Usługi dodatkowe
Nazwa usługi

Opis

Cena brutto

„Bezprzewodowy
dom”
Aktywacja usługi
„Bezprzewodowy
Dom”

Zapewnienie bezprzewodowego dostępu do Internetu na terenie świadczenia usługi
za pomocą jednego urządzenia nadawczo-odbiorczego (Access Point-a).

7 zł. / miesiąc

Przekierowanie portu

Adres publiczny
Zmiana pakietu

Aktywacja usługi „Bezprzewodowy Dom”. Opłata nie jest pobierana, gdy usługa jest
aktywowana podczas podpisywania umowy na świadczenie usługi dostępu do
Internetu.
Usługa pozwalająca na przekierowanie ruchu z sieci publicznej kierowanego na
określony port na adres prywatny klienta. Nr portu określany jest przez
usługodawcę. Usługa szczególnie przydatna przy programach typu P2P, np. Torrent,
BearShare itp. oraz niektórych grach internetowych.
Usługa stosowana głównie w przypadku posiadania serwera, który ma być widoczny
w Internecie, w tym również rejestratora monitoringu. Klient otrzymuje jeden adres
publiczny wybrany przez usługodawcę. Ze względu na ograniczenia technologiczne,
usługa może być niedostępna.
Opłata za zmianę pakietu zarówno na pakiet niższy jak i wyższy

20 zł.

3 zł. / miesiąc

10 zł. / miesiąc
0 zł.
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4. Opłaty dodatkowe
Nazwa opłaty
Ponowne włączenie do sieci
Urządzenie nadawczoodbiorcze dla usługi
„Bezprzewodowy Dom”
Urządzenie nadawczoodbiorcze zapewniające
dostęp do Internetu

Opis
Opłata pobierana przy ponownym uruchamianiu usługi po jej zawieszeniu
na życzenie klienta bądź w wyniku zalegania z płatnościami.
Opłata pobierana w przypadku braku zwrotu urządzenia w terminie 14 dni
od rezygnacji z usługi „Bezprzewodowy Dom” oraz w przypadku uszkodzenia
lub kradzieży urządzenia.
Opłata pobierana w przypadku braku zwrotu urządzenia nadawczoodbiorczego w terminie 14 dni od zakończenia świadczenia usługi dostępu
do Internetu oraz w przypadku kradzieży lub uszkodzenia urządzenia.

Cena brutto
15 zł.
190 zł.

390 zł.
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