
Załącznik 1
Cennik usług dostępu do Internetu oraz powiązanych.

Opłaty miesięczne dla klientów indywidualnych

1.Opłaty za przyłączenie do sieci 

Opcja Opłata Cena netto Cena brutto Uwagi

1 jednorazowa 192,50 zł 250,00 zł Przyłączenie w technologi 5 GHz – stosowane w domach 
jednorodzinnych (sprzęt jest własnością abonenta)

2 jednorazowa 154,00 zł 200,00 zł Przyłączenie w technologi 2.4 GHz – stosowane w domach 
jednorodzinnych (sprzęt jest własnością abonenta)

3 jednorazowa 38,50 zł 50,00 zł Przyłączanie przez kabel sieciowy UTP - stosowane w 
mieszkaniach wielorodzinnych (sprzęt jest własnością abonenta). 
koszt może się zwiększyć jeżeli długość kabla UTP jest większa 

od 20m  

4 jednorazowa 0,77 zł 1,00 zł Przyłączanie przez kabel sieciowy UTP -stosowane w 
mieszkaniach wielorodzinnych – przyłącze dla klientów 

odchodzących z konkurencyjnych sieci

2. Dodatkowe opcje przyłączenia do sieci

Tytuł Opłata Cena 
netto

Cenna 
brutto

Uwagi

Zainstalowanie 
bezprzewodowego punku 

dostępowego

jednorazowa 77,00 zł 100,00 zł Dodatkowa opcja
umożliwia korzystanie z bezprzewodowego 
internetu na terenie domu Abonenta. Opcja 

łączona tylko z przyłączeniem do sieci

Podzielenie łącza za pomocą 
switcha. 

jednorazowa 46,20 zł 60,00 zł Dodatkowa opcja
umożliwia podzielenia łącza na kilka 

komputerów w  domu Abonenta. Opcja łączona 
tylko z przyłączeniem do sieci

Konfiguracja oraz 
uruchomienie  usługi dostępu 
do internetu na komputerach 

abonenta.

bezpłatna Opcja łączona tylko z przyłączeniem do sieci

3. Opłaty abonamentowe

Pakiet Opłata Cena netto Cenna 
brutto

Uwagi

Start miesięczna 19,25 zł 25,00 zł Download 1024 kbps (do klienta)
Upload  256 kbps (od klienta)*

Brązowy miesięczna 28,18 zł 36,60 zł Download 2048 kbps (do klienta)
Upload  512 kbps (od klienta)*

Srebrny miesięczna 32,90 zł 42,70 zł Download  4096 kbps (do klienta)
Upload do 1024 kbps (od klienta)*

Złoty miesięczna 38,50 zł 50,00 zł Download  4096  kbps (do klienta)
Upload  2048 kbps (od klienta)*

Platynowy miesięcznie 50,00 zł 61,50 zł Download  8192  kbps (do klienta)
Upload  2048 kbps (od klienta)*

*Zwiększenie upload-u we wszystkich pakietach jest dodatkowo płatne. 



Załącznik 2

4. Opłaty manipulacyjne

Tytuł Opłata Cena netto Cenna brutto Uwagi

Ponowna konfiguracja 
urządzeń sieciowych

jednorazowa 15,40 zł 20,00 zł Z przyczyn leżących po stronie abonenta

Reinstalacja 
oprogramowania 

jednorazowa 38,50 zł 50,00 zł Sprzęt dostarczony do siedziby firmy WTL

Usuwanie wirusów Do ustalenia - - Sprzęt dostarczony do siedziby firmy WTL

Przeniesienie 
istniejącej instalacji

Do ustalenia - - Jeżeli istnieją możliwości techniczne

Zmiana pakietu na 
wyższy, niższy

bezpłatna - - Po uregulowaniu płatności

Zawieszenie 
świadczenia usług bezpłatna

- -
Po okresie trwania umowy

usuwanie usterek 
powstałych z winy 

abonenta
jednorazowa Za godzinę pracy serwisanta.


