
Cennik Usług Internetowych - ŚWIATŁOWÓD MK-NET, Piotr Malinowski 
ważny od 01.03.2020     ul. Zielona 35, 23-460 Józefów 
        NIP 918-175-25-17,  tel. 509 605 712 
                 www.mk-net.info, piotr@mk-net.info 
         

 

1.  Opłaty abonamentowe – Cena z VAT (miesięcznie)  

LP 
Nazwa 
pakietu 

Prędkość do 
Download / Upload 

Umowa na 
czas nieokreślony 

Umowa 
na 12 m-cy 

Ulga (miesięcznie  
/ cały okres 

umowy) 

Umowa 
na 24 m-

ce 

Ulga (miesięcznie 
 / cały okres 

umowy) 

1. 100MB 100 Mbit / 10 Mbit 89 zł 69 zł 

20zł / 240zł 

49 zł 

40zł / 960zł 

2. 200MB 200 Mbit / 20 Mbit 99 zł 79 zł 59 zł 

3. 300MB 300 Mbit / 30 Mbit 109 zł 89 zł 69 zł 

4. 500MB 500 Mbit / 40 Mbit 119 zł 99 zł 89 zł 

5. 700MB 700 Mbit / 50 Mbit 129 zł 109 zł 99 zł  
Parametr „Prędkość” oznacza maksymalną jego wartość.  

 

2. Jednorazowe opłaty przyłączeniowe  [cena brutto] 

LP Rodzaj usługi 

Opłata  
przy umowie 

na czas 
nieokreślony

 

Opłata  
przy 

umowie  
na 12m-cy

 

Udzielona 
ulga przy 
umowie  

na 12m-cy 

Opłata  
przy 

umowie  
na 24m-ce 

Udzielona 
ulga przy 
umowie  

na 24m-ce 

1. 
Wykonanie przyłącza do budynku 

 i gniazda abonenckiego z magistrali 
przebiegającej przez teren Abonenta 

301 zł 101 zł 200 zł 1 zł 300 zł 

2. 
Wykonanie przyłącza do budynku 

 i gniazda abonenckiego z magistrali 
przebiegającej poza terenem Abonenta 

600 zł 400 zł 200 zł 300 zł 300 zł 

3. 
Instalacja i aktywacja terminala   

ONU – Router Z  WI-FI 
300 zł 200 zł 100 zł 100 zł 200 zł 

4. 
Instalacja i aktywacja terminala   

ONU -  Router Bez WI-FI 
201 zł 101 zł 100 zł 1 zł 200 zł 

Instalacja w wariancie na czas nieokreślony, 12 miesięcy i 24 miesiące polega na udostępnieniu urządzeń dostępowych 
umożliwiających korzystanie z wybranego pakietu usługi w miejscu wskazanym przez Abonenta 
i zawiera kompleksowe uruchomienie łącznie z pracami montażowymi.  
Zainstalowany sprzęt w całości stanowi własność Dostawcy – firmy MK-NET. 

 

3. Jednorazowe opłaty instalacyjne - usługi dodatkowe zlecone przez Abonenta  [cena brutto] 

LP Usługa Cena z VAT 
1. Instalacja kolejnego gniazda abonenckiego w budynku                      40 zł – 1szt 
2. Ułożenie światłowodu 1J lub kabla LAN w listwie PCV / poza listwą PCV    5 zł / 2 zł m.b. 
3. Wykonanie otworu przez ścianę / strop  5 zł (sztuka) 
4. Zmiana toru ułożenia korytka PCV  5 zł (sztuka)  

  
4. Cennik usług dodatkowych oraz inne opłaty 

Lp Usługa Cena z VAT Uwagi 

1. Zmiana pakietu usługi na pakiet z wyższą szybkością transmisji Bezpłatnie  

2. Zmiana pakietu usługi na pakiet z niższą szybkością transmisji 100 zł 
Opłatę stosuje się gdy Abonenta 

obowiązuje umowa na czas określony 

3. 
Usługa serwisowa wynikająca z winy lub na życzenie 

Abonenta w Lokalu Abonenta 
50 zł 

Za pierwszą rozpoczętą godzinę pracy 
serwisanta / każda kolejna h pracy 40 zł 

Plus koszt zużytych podzespołów. 

4. 
Opłata za przesłanie faktur VAT w formie papierowej 

listem zwykłym za pośrednictwem Poczty Polskiej. 
5 zł 

Nie stosuje się w przypadku zbiorczej 
wysyłki faktur raz na rok 

5. 

Wymiana urządzenia odbiorczego gdy uszkodzenie 
wynika z winy Abonenta *)  

Opłata za niezwrócenie lub zniszczenie sprzętu 
przekazanego Abonentowi stanowiącego własność MK-NET 

Cena urządzeń 
wymieniona  
w tabeli nr 2 

- umowa na czas 
nieokreślony 

 

6. 
Sporządzenie i wysłanie listu poleconego z informacją o 

zaległościach w opłacaniu faktur za usługi MK-NET  
wynikające z umowy zawartej z Abonentem. 

10 zł 
Naliczana jeśli zadłużenie Abonenta 

przekroczy 200zł. Wystawiana 
maksymalnie 2x w ciągu roku. 

               *) uszkodzenia fizyczne, uszkodzenia na skutek wyładowań atmosferycznych lub przepięć w sieci elektrycznej Abonenta. 
 

                                                                                                            ……………………………………. 

                                                                                                          (podpis klienta) 



 

 

                   Ogólna klauzula informacyjna RODO 

 
 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.  
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  
(Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy że: 
 
I.  Administrator  danych osobowych 
Wykonując  swój obowiązek jako Administrator Danych Osobowych, MK-NET Piotr Malinowski, 

23-460 Józefów Ul. Zielona  35 informuje, iż jest Administratorem Państwa danych osobowych. 
Z administratorem można się kontaktować pisząc na adres e-mail:  piotr@mk-net.info 
II. Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania 

wykorzystujemy jako Administrator w następujących celach: 
1. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji postanowień niniejszej umowy. 

  III. Prawo do sprzeciwu 
1. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzaniu Państwa    danych opisanych  

powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do 

Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, 

praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

IV. Okres przechowywania danych 

Państwa dane osobowe wynikające z zawartych umów lub przesłanych pism będą przetwarzane przez: 

    1.    okres przez jaki są wykonywane prace zawarte w umowie; 
    2.    okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora; 
    3.    okres na jaki została udzielona zgoda; 
    4.    okres przez który przepisy prawa mogą obligować firmę MK-NET Piotr Malinowski do przetwarzania 
danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości). 

V. Odbiorcy danych 

Państwa dane mogą zostać przekazane: 
1. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

2. kancelariom prawnym i firmom prawniczym, którym Firma MK-NET zleci np.: prowadzenie postępowania; 

VI. Prawa osób których dane dotyczą: 

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu: 

1.     prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
2.     prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych; 
3.     prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 
4.     prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 
5.     prawo do przenoszenia danych; 
6.     prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
VII. Informacja o dobrowolności podania danych 

Podanie danych ma charakter dobrowolny, niemniej jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z firmą 

MK-NET  Piotr Malinowski 

 
 
 
 

………………………………………………………………………..…………………………………………………….. 
(podpis osoby wyrażającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych) 

 


