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   1.  Opłaty abonamentowe – Cena z VAT (miesięcznie)    
  LP Pakiet Prędkość [Mbit/s] Umowa na Umowa Umowa  

    Download / Upload czas nieokreślony na 12 m-cy na 24 m-ce  
         

  1. 4MB 4 Mbit / 1,5 Mbit 49 zł 34 zł -  
         

  2. 6MB 6 Mbit / 2,0 Mbit 54 zł 39 zł 34 zł  
         

  3. 8MB 8 Mbit / 2,5 Mbit 59 zł 44 zł 39 zł  
         

  4. 10MB 10 Mbit / 3,0 Mbit 64 zł 49 zł 44 zł  
         

  5. 12MB 12 Mbit / 3,5 Mbit 69 zł 54 zł 49 zł  
         

  6. 14MB 14 Mbit / 4,0 Mbit 74 zł 59 zł 54 zł  
         

  7. 16MB 16 Mbit / 4,5 Mbit 79 zł 64 zł 59 zł  
         

  8. 18MB 18 Mbit / 5,0 Mbit 84 zł 69 zł 64 zł  
         

  9. 20MB 20 Mbit / 5,5 Mbit 89 zł 74 zł 69 zł  
  

Parametr „Prędkość” oznacza maksymalną jego wartość.  
Wartość przed znakiem „/” oznacza prędkość pobierania danych (download) 
wartość po znaku „/” oznacza prędkość wysyłania danych (upload) 

 
2. Jednorazowa opłata przyłączeniowa w technologii 5GHz  [cena brutto] 

LP  Czas trwania umowy Koszt aktywacji Koszt aktywacji z routerem WiFi 

1.  24 miesiące 0 zł / (300 zł) / {900 zł} 0 zł / (380 zł) / {980 zł} 
     

2.  12 miesięcy 100 zł / (200 zł) / {440 zł} 180 zł / (200 zł) / {440 zł} 
     

3.  Czas nieokreślony 300 zł 380 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.  
Wartość podana w "( )” oznacza wysokość przyznanej ulgi w przypadku podpisania umowy na czas określony. 
Wartość podana w "{ }" zawiera łączną sumę wszystkich zastosowanych ulg w całym okresie umowy.  

 
3. Cennik usług dodatkowych oraz inne opłaty  

LP Usługa Cena z VAT Uwagi 

1. Zmiana pakietu usługi na pakiet z wyższą szybkością Bezpłatnie  
  

 transmisji   
    

2. Zmiana pakietu usługi na pakiet z niższą szybkością 50 zł Opłatę stosuje się gdy Abonenta 
  

 transmisji  obowiązuje umowa na czas określony 
    

3. Usługa serwisowa wynikająca z winy lub na życzenie 30 zł za zdarzenie 
 

 Abonenta w Lokalu Abonenta   
    

4. Dojazd do Lokalu Abonenta 20 zł Opłaty nie stosuje się w przypadku 

   usterki z winy Dostawcy 
    

5. Opłata za niezwrócenie lub zniszczenie sprzętu 300 zł lub  

 przekazanego Abonentowi stanowiącego własność 380 zł (inst. z wifi)  

6. Opłata za przesłanie faktur VAT w formie papierowej 2 zł Nie stosuje się w przypadku zbiorczej 
  

 za pośrednictwem Poczty Polskiej.  wysyłki raz na rok (dotyczy faktur 
    

7. Wymiana urządzenia odbiorczego gdy uszkodzenie od 200zł zależnie od rodzaju uszkodzenia 
  

 wynika z winy Abonenta *) do 380 zł  
    

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