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Oferta „standard” dla nowych klientówOferta „standard” dla nowych klientów22

Prędkość do:
(pobieranie/wysyłanie) UMOWA 24 mc UMOWA 12 mc

UMOWA CZAS
NIEOKREŚLONY

do 3/0.5 Mbps Umowa na rok, płatność z góry za cały rok 300zł
do 5/1 Mbps Płatność z góry

za:
6mc 3% rabatu1

12mc 5% rabatu1

45zł 55zł 90zł
do 10/2 Mbps 55zł 75zł 110zł
do 15/3 Mbps 65zł 85zł 130zł
do 20/4 Mbps 75zł 95zł 150zł

Opłata aktywacyjna 99zł

Oferta „speed” dla nowych klientówOferta „speed” dla nowych klientów2

Prędkość do:
(pobieranie/wysyłanie) UMOWA 24 mc

UMOWA CZAS
NIEOKREŚLONY

do 30/3 Mbps 70zł 140zł
do 50/5 Mbps 80zł 160zł

Opłata aktywacyjna 199zł
Opłata aktywacyjna przy zmianie cennika „standard” na cennik „speed” 99zł3

Całkowita wysokość ulgiCałkowita wysokość ulgi
(w stosunku do umowy na czas(w stosunku do umowy na czas

nieokreślony)nieokreślony)
Prędkość do:

(pobieranie/wysyłanie)
UMOWA 24 mc UMOWA 12 mc

do 3/0.5 Mbps n/d n/d
do 5/1 Mbps 1 080zł 420zł

do 10/2 Mbps 1 320zł 420zł
do 15/3 Mbps 1 560zł 540zł
do 20/4 Mbps 1 800zł 660zł
do 30/3 Mbps 1 680zł n/d
do 50/5 Mbps 1 920zł n/d

Kwoty z podatkiem VAT

1 Płatność z góry za 6 oraz 12 miesięcy jest promocją terminową do odwołania.
2 Oferta dostępna wyłącznie po potwierdzeniu przez dział techniczny możliwości podłączenia
3 Brak możliwości przejścia z cennika „speed” na cennik „standard” w trakcie trwania umowy



Inne opłaty opcjonalneInne opłaty opcjonalne
Usunięcie awarii po burzowej 300zł

Urządzenie nadawczo-odbiorcze zapewniające dostęp do Internetu
(Opłata pobierana w przypadku braku zwrotu urządzenia nadawczo-

odbiorczego w terminie 14 dni od zakończenia świadczenia usługi dostępu do
Internetu oraz w przypadku kradzieży lub uszkodzenia urządzenia)

950zł

Zewnętrzny adres IP dla klientów indywidualnych 20zł/mc
Ponowne podłączenie do sieci4 13zł

Nieuzasadnione wezwanie serwisu 99zł
Usługa przemontowania\przeniesienia urządzenia w nową lokalizacje 199zł

Router bezprzewodowy wraz z konfiguracją od 149zł
Sporządzenie i wysłanie monitu(upomnienia, wezwania) –list zwykły 20zł

Faktura w formie papierowej-list zwykły 10zł/mc
Faktura w formie elektronicznej bezpłatnie

Dodatkowy 1Mbps prędkości wysyłania 10zł/mc
Urządzenia nadawczo-odbiorcze pozostają własnością firmy KolNet.

4 Opłata pobierana przy ponownym uruchomieniu usługi po jej zawieszeniu na życzenie klienta bądź w wyniku 
zaległości w płatnościach.


