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CENNIK USŁUG PODSTAWOWYCH
Opłaty instalacyjne:
Przyłączenie do sieci jawnet.pl i Internetu podstawowego urządzenia dostępowego abonenta w sieci
stacjonarnej (dostęp przewodowy w budynkach wielorodzinnych - blokach):
- koszt instalacji: 490 PLN
- obowiązująca, promocyjna opłata instalacyjna: 0,01 PLN
Przyłączenie do sieci jawnet.pl i Internetu podstawowego urządzenia dostępowego abonenta w sieci radiowej
(dostęp bezprzewodowy w paśmie 2,4 oraz 5 GHz do budynków wolnostojących, jednorodzinnych):
- koszt instalacji: od 750 PLN
- obowiązująca, promocyjna opłata instalacyjna: od 490 PLN
Cena za wykonanie dodatkowego przyłącza dla urządzenia dostępowego w sieci stacjonarnej lub
bezprzewodowej jest ustalana zgodnie Cennikiem Usług Dodatkowych.
Opłaty abonamentowe:
STANDARD

MEDIUM

OPTIMUM

EXTREMUM

Prędkość pobierania danych (download)

do 1 Mbit/s

do 2 Mbit/s

do 4 Mbit/s

do 25 Mbit/s

Prędkość wysyłania danych (upload)

do 1 Mbit/s

do 2 Mbit/s

do 4 Mbit/s

do 25 Mbit/s

Limit ilości pobieranych danych

BRAK

BRAK

BRAK

BRAK

Opłata abonamentowa
(za podstawowe urządzenie dostępowe)

49 PLN

49 PLN

65 PLN

99 PLN

Opłata abonamentowa
(za dodatkowe urządzenie dostępowe)

1 PLN

1 PLN

1 PLN

1 PLN

Publiczny adres IP (opcjonalny, bezpłatny)

Nie

Tak

Tak

Tak

Dostępność w sieci radiowej 2,4 GHz

Tak

Nie

Nie

Nie

Dostępność w sieci radiowej 5 GHz

Tak

Tak

Tak

Nie

Dostępność w sieci 2 generacji

Tak

Tak

Tak

Nie

Dostępność w sieci 3 generacji

Tak

Tak

Tak

Tak

Dostępność w sieci 4 generacji

Tak

Tak

Tak

Tak

UWAGI:
•
Wszystkie wymienione w cenniku kwoty są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i obowiązują przez cały
okres trwania umowy.
•
Wysokie skomplikowanie instalacji bezprzewodowej w lokalizacji na którą ma być zawarta umową (strome
dachy, długie kable, specjalne anteny) może spowodować zwiększenie kosztów instalacji. Ich indywidualna
wycena zostanie wykonana dla Klienta bezpłatnie, przed zawarciem umowy.
•
Przepustowość łącza podana w tabeli dla taryfy Standard jest dostępna dla abonenta poza godzinami
szczytu (8.00 - 0.00), w godzinach szczytu przepustowości maksymalne wynosi 0,5 Mbit/s.
•
Pod pojęciem urządzenia dostępowego rozumiemy np., kartę sieciową komputera, konsolę do gier, router.
Ilość możliwych do dodania urządzeń dostępowych w lokalizacji Abonenta jest ograniczona możliwościami
technicznymi w danej lokalizacji, urządzenie dostępowe identyfikujemy jego adresem fizycznym MAC.
•
Każdy Abonent ma dostęp do śląskiego węzła wymiany ruchu, o prędkości do 200 Mb/s, prędkość
przesyłu danych pomiędzy węzłem, a urządzeniem dostępowym Abonenta ogranicza jego taryfa.
•
Cennik obowiązuje dla umów abonenckich podpisanych od dnia 14.04.2010 roku
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