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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 - ZTE F673a 
300 zł 200 zł 100 zł 100 zł 200 zł 

4. 
Instalacja i aktywacja terminala   

ONU - ZTE F623 
201 zł 101 zł 100 zł 1 zł 200 zł 

5. 
Instalacja i aktywacja  

routera WiFi Phicom KE 2M 
100 zł 80 zł 20 zł 60 zł 40 zł 

6. 
Instalacja i aktywacja  

routera WiFi Tenda F3 
120 zł 100 zł 20 zł 80 zł 40 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 5 zł / m.b. 
3. Wykonanie otworu przez ścianę / strop  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. 


