
Prestige

Pakiety Canal + i HBO dostępne w pakiecie SMART, OPTIMUM, PLATINUM

65,99 zł/m-c

59,99zł/m-c

Premium HBO

Select

Premium Canal +

39,99 zł/m-c

INTERNET ŚWIATŁOWODOWY
Obowiązuje od dnia 1 września 2022 r.

Wszystkie cenny zawierają podatek VAT



Zdalna pomoc informatyczna - roboczogodzina 120

Uszkodzenie / utrata / brak zwrotu terminala abonenckiego 399

Naprawa uszkodzonego światłowodu wg wyceny

Nieuzasadnione wezwanie serwisu 100

W przypadku rozwiązania umowy przed upływem terminu jej wygaśnięcia, abonent zostanie obciążony kwotą

uzyskanych korzyści z tytułu podpisania umowy terminowej w stosunku do umowy zawartej na czas nieokreślony

(Ustawa Prawo Telekomunikacyjne).

Opłata za dodatkowy dekoder telewizyjny 15,00

Rozszerzony pakiet obsługi serwisowej SLA BASIC 199,00

Zwiększenie prędkośći pobierania o 100 Mb/s 15,00

Wysłanie duplikatu faktury w formie papierowej

Wydruk i wysyłka formularzy do zapłaty na okres 12 miesięcy 100

10,00

Koszt roboczogodziny 100

Opłata za wcześniejsze rozwiązanie umowy podpisanej na czas określony.

Wydruk i wysyłka faktur za okres 12 miesięcy 100

Zakończenie kabla złączem RJ45 20

Reaktywacja usługi wyłączonej na skutek nieterminowych opłat 99,00

Przeniesienie gniazda abonenckiego w obrębie lokalu wg wyceny

Podłączenie gniazda RJ45 50

Konfiguracja routera 120

Zdalna konfiguracja routera 75

Dojazd serwisowy 75

Montaż uchwytu murowego 80

Montaż masztu antenowego 250

Cennik usług dodatkowych

Nazwa Opłata [zł]

Miesięczna opłata [zł]

Publiczny adres IP 10,00

Nazwa usługi

Minimalna / Maksymalna 

prędkość pobierania danych 

[Mb/s] - download

Minimalna / Maksymalna prędkość wysyłania danych 

[Mb/s] - upload

24 miesiące 299,00 1,00

50 / 600 28 / 160

Przepustowość mierzona pomiędzy terminalem abonenckim a routerem BGP o numerze AS 48947 operatora przy

pomocy wbudowanego narzędzia diagnostycznego Bandwidth Test. Sposób przeprowadzania testów za pomocą

popularnych serwisów internetowych dostępny jest na stronie www.aerostrada.pl w zakładce ”Sprawdź swoje łącze”

Tabela opłat jednorazowych

Czas trwania umowy Przyłączeniowa [zł]

Internet światłowodowy 100 Mb/s

Zwiększenie prędkości wysyłania o 25 Mb/s 30,00

nieokreślony 2499,00 199,00
Promocyjna cena aktywacji wymaga akceptacji faktur w formie elektronicznej. Przy wykorzystaniu infrastruktury POPC opłata przyłączeniowa wynosi 0,00 zł. Pobierana 

jest jednorazowa opłata za wydanie sprzętu 49,00 zł.

Tabela opcjonalnych usług abonamentowych

Nazwa

25 / 100 5 / 25

30 / 150 7 /  40

Internet światłowodowy 600 Mb/s

40 / 300 14 / 80

Aktywacyjna [zł]

Tabela przepustowości łączy telekomunikacyjnych w ofercie standard

Internet światłowodowy 150 Mb/s

Internet światłowodowy 200 Mb/s

Internet światłowodowy 300 Mb/s

35 / 200 10 / 50


