Silvernet tel: 513088317, e-mail: biuro@silvernet.info.pl, www.silvernet.info.pl
Cennik usług sieci Silvernet - Pakiet Promo umowa 24mc
Obowiązuje klientów, którzy od 15.10.2016 r. zawierają umowę lub aneks do umowy o świadczenie usługi.

Stały dostęp do Internetu - abonament miesięczny
Silvernet Standard – 4Mbps/1Mbps
(12Mbps/2Mbps z bonusem)*

48,80 zł z VAT

Silvernet Speed - 8Mbps/2Mbps
(20Mbps/5Mbps z bonusem)*

89,99 zł z VAT

Opłaty jednorazowe 2,4 GHz
Zestaw startowy PROMO* (bez instalacji, umowa 24
mc)

80 zł z VAT

Zestaw startowy PROMO* (z instalacją, umowa 24
mc)

180 zł z VAT

Opłaty jednorazowe 5 GHz
Zestaw startowy PROMO 5G* (bez instalacji, umowa
24 mc)

150,00 zł z VAT

Zestaw startowy PROMO 5G* (z instalacją, umowa 24
mc)

250,00 zł z VAT

Inne
Dodatkowe usługi informatyczne

50,00 zł/g z VAT

Nieuzasadnione wezwanie serwisu

50,00 zł/g z VAT

Udostępnienie przez Abonenta usługi poza Lokal

Trzykrotność miesięcznej opłaty
abonamentowej za dostęp do sieci Internet, za każde podłączenie
i za każdy rozpoczęty okres rozliczeniowy takiego podłączenia

Wezwanie do zapłaty listem poleconym

Zgodnie z poniesionymi kosztami

Windykacja po bezskutecznym wezwaniu do zapłaty

Zgodnie z poniesionymi kosztami

Zawieszenie usługi dostępu do sieci Internet

25,00 zł/szt z VAT

Switch 5p

55,00 zł/szt z VAT

Access Point

140,00 zł/szt z VAT

• *) - W skład zestawu startowego PROMO, wchodzi kompaktowy moduł dostępowy w paśmie 2,4 GHz, zasilacz PoE .
• *) - W skład zestawu startowego PROMO 5G, wchodzi kompaktowy moduł dostępowy w paśmie 5 GHz, zasilacz PoE .
• *) Bonus- Premia polegająca na zwiększeniu przepustowości, przyznawana Abonentowi w chwili podpisania Umowy. W
częstotliwości 2,4 GHz zależny od lokalizacji Abonenta
• Instalacja polega na montażu sprzętu oraz przetestowaniu poprawności działania dostępu do Internetu na jednym
stanowisku komputerowym. Instalacja nie obejmuje napraw sprzętu komputerowego należącego do Abonenta.

Silvernet tel: 513088317, e-mail: biuro@silvernet.info.pl, www.silvernet.info.pl

Cennik usług sieci Silvernet - Pakiet Standard umowa na czas nieokreślony
Obowiązuje klientów, którzy od 15.10.2016 r. zawierają umowę lub aneks do umowy o świadczenie usługi.

Stały dostęp do Internetu - abonament miesięczny
Silvernet Standard – 4Mbps/1Mbps
(12Mbps/2Mbps z bonusem)*

68,80 zł z VAT

Silvernet Speed - 8Mbps/2Mbps
(20Mbps/5Mbps z bonusem)*

109,99 zł z VAT

Opłaty jednorazowe 2,4 GHz
Zestaw startowy STANDARD* (bez instalacji, umowa
na czas nieokreślony)

280,00 zł z VAT

Zestaw startowy STANDARD* (z instalacją, umowa na
czas nieokreślony)

380,00 zł z VAT

Opłaty jednorazowe 5 GHz
Zestaw startowy STANDARD 5G* (bez instalacji,
umowa na czas nieokreślony)

350,00 zł z VAT

Zestaw startowy STANDARD 5G* (z instalacją,
umowa na czas nieokreślony)

450,00 zł z VAT

Inne
Dodatkowe usługi informatyczne

50,00 zł/g z VAT

Nieuzasadnione wezwanie serwisu

50,00 zł/g z VAT

Udostępnienie przez Abonenta usługi poza Lokal

Trzykrotność miesięcznej opłaty
abonamentowej za dostęp do sieci Internet, za każde
podłączenie i za każdy rozpoczęty okres rozliczeniowy takiego
podłączenia

Wezwanie do zapłaty listem poleconym

Zgodnie z poniesionymi kosztami

Windykacja po bezskutecznym wezwaniu do zapłaty

Zgodnie z poniesionymi kosztami

Zawieszenie usługi dostępu do sieci Internet
Aktywacja
Access Point

25,00 zł/szt z VAT
50,00 zł z VAT
140,00 zł/szt z VAT

• *) - W skład zestawu startowego PROMO, wchodzi kompaktowy moduł dostępowy w paśmie 2,4 GHz, zasilacz PoE .
• *) - W skład zestawu startowego PROMO 5G, wchodzi kompaktowy moduł dostępowy w paśmie 5 GHz, zasilacz PoE .
• *) Bonus- Premia polegająca na zwiększeniu przepustowości, przyznawana Abonentowi w chwili podpisania Umowy. W
częstotliwości 2,4 GHz zależny od lokalizacji Abonenta
• Instalacja polega na montażu sprzętu oraz przetestowaniu poprawności działania dostępu do Internetu na jednym
stanowisku komputerowym. Instalacja nie obejmuje napraw sprzętu komputerowego należącego do Abonenta.

