Regionalna Telewizja Kablowa Sp.j.
ul. Naściszowska 39
33-300 Nowy Sącz
tel. 540-10-10, 540-10-11

Cennik na świadczenie usługi - Ciągły Dostęp do Internetu ( CDI )
obowiązuje od 01 stycznia 2022 r.
Umowa zawarta na czas nieokreślony.
Usługa
Ograniczenia
transferu

Opłata
brutto

Bez ograniczeń

300,00 zł

CDI – opcja 30 Mb/3Mb/s

Bez ograniczeń

115,00 zł

Abonament za dodatkowy nr IP*

Bez ograniczeń

20,00 zł

CDI – opcja 100Mb/10/Mb/s

Bez ograniczeń

250,00 zł

Abonament za dodatkowy nr IP*

Bez ograniczeń

30,00 zł

OPŁATA AKTYWACYJNA opcja 30 Mb/s lub 100 Mb/s

MIESIĘCZNA OPŁATA ABONAMENTU

* wraz z dodatkowym nr IP, Abonentowi zwiększa się transfer o 256 kb/s upstream
/max do 3 Mb/s /
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Opis usługi
Abonament mies. w okresie zawieszenia usługi / zawieszenie na pisemne
oświadczenie klienta -od pełnych m-cy rozliczeniowych/
Usługa techniczna w lokalu abonenta /na żądanie Abonenta/ - konfiguracja
komputera do pracy w sieci
Zmiana prędkości transmisji /od pełnych m-cy rozliczeniowych/
Nieuzasadnione wezwanie serwisu: naprawa uszkodzonej instalacji z winy
użytkownika /bez materiałów/ lub stwierdzenie konfiguracji komputera
uniemożliwiającej pracę w sieci
Zmiana lokalizacji modemu
Utrata modemu, uszkodzenie modemu z winy użytkownika – połamana obudowa,
zerwana plomba, zalanie cieczą, uszkodzone /wyrwane/ gniazda
Opłata za nie zwrócony modem po zakończeniu świadczenia usługi liczona jest po
upływie 14 dniowego terminu wyznaczonego na zwrot modemu. Opłata nie może
być wyższa od kwoty 150 zł brutto.
Opłata manipulacyjna za przygotowanie i wysyłkę duplikatu faktur. Opłata nie
może być wyższa od kwoty 30 zł brutto.
Opłata za wydrukowanie dokumentu wpłaty w kasie RTK
Opłata za brak opakowania modemu
Opłata za brak kabla USB
Opłata za brak kabla Ethernet /UTP, sieciowy/
Opłata za brak lub zniszczenia zasilacza modemu
Opłata za udostępnienie usługi poza lokal osobom trzecim

Opłata brutto
20,00 zł
100,00 zł
20,00zł
50,00 zł
50,0 zł
150,00 zł
2,50 zł
dziennie
5,00 zł
/opłata za 1 szt./
1,00 zł
/opłata za 1 szt./
5,00 zł
5,00 zł
5,00 zł
30,00 zł
1000,00 zł

