CENNIK USŁUG POBIEDA.PL
Tabela 1

Opłata instalacyjna wraz z przyłączeniem do sieci
Poz.

1.

Rodzaj umowy*

2.
na czas określony 24 miesięcy, (instalacja
podstawowa)
na czas określony 24 miesięcy, (instalacja
podstawowa)
na czas nieokreślony (instalacja podstawowa)

1.
2.
3.


Opłata podst. (zł)

Kwota VAT (zł)

Opłata końcowa (zł)

3.

4.

5.

0,81

0,19

1,00

72,36

16,64

89,00

365,85

84,15

450,00

* w ramach umowy zawartej na czas określony Pakiet instalacyjny pozostaje własnością POBIEDA.PL a na czas trwania umowy
POBIEDA.PL wypożycza Pakiet instalacyjny Abonentowi. Z chwilą rozwiązania umowy Abonent zobowiązany jest zwrócić Pakiet
instalacyjny firmie POBIEDA.PL w siedzibie firmy bądź w filii. W ramach umowy na czas nieokreślony Pakiet instalacyjny po wniesieniu
opłaty instalacyjnej staje się własnością Abonenta.
Tabela 2

Oferta dla mieszkańców: Szydłowiec (bloki)
Miesięczna opłata abonamentowa – umowa zawarta na 24 miesięcy
Dostęp do sieci Internet POBIEDA.PL z
maksymalną szybkością transmisji
2.

Poz.
1.

Opłata podst. (zł)

Kwota VAT (zł)

Opłata końcowa (zł)

3.

4.

5.

100 Mbps (upload do 50 Mbps)
50,00
1.
40,65
9,35
400 Mbps (upload do 100 Mbps)
70,00
2.
56,91
13,09
700 Mbps (upload do 150 Mbps)
80,00
3.
65,04
14,96
100,00
4. 1000 Mbps (upload do 200 Mbps)
81,30
18,70
Po upływie umowy na czas określony parametry łącza w zakresie prędkości transmisji danych oraz opłaty pozostają
bez zmian
Tabela 3

Miesięczna opłata abonamentowa – umowa zawarta na czas nieokreślony
Dostęp do sieci Internet POBIEDA.PL z
Poz.
Opłata podst. (zł) Kwota VAT (zł)
maksymalną szybkością transmisji
1.
2.
3.
4.
100 Mbps (upload do 50 Mbps)
1.
69,11
15,90
400 Mbps (upload do 100 Mbps)
2.
85,37
19,64
700 Mbps (upload do 150 Mbps)
3.
93,50
21,51
1000 Mbps (upload do 200 Mbps)
4.
109,76
25,24

Opłata końcowa (zł)
5.
85,01
105,01
115,00
135,00
Tabela 4

Opłata migracyjna – dostęp do sieci Internet POBIEDA.PL
Poz.
1.

Rodzaj usługi
2.

1.

Zmiana opcji usługi na opcję o niższej szybkości
transmisji lub na opcję o wyższej szybkości
transmisji

Opłata podst. (zł)
3.

Kwota VAT (zł)
4.

Opłata końcowa (zł)
5.

bez dodatkowych opłat

Tabela 5

Inne opłaty – dostęp do sieci Internet POBIEDA.PL
Poz.
1.
1.

2.

3.
4.
5.

Rodzaj usługi
2.
Ponowne włączenie parametrów usługi uprzednio
wyłączonych z powodu nieuregulowanych należnych
opłat za usługi lub nieprzestrzegania postanowień
Regulaminu
Udostępnienie usługi dostęp do sieci Internet
POBIEDA.PL poza Lokal Abonenta
Zawieszenie na wniosek Abonenta świadczenia
usługi dostęp do Internetu (na okres nie krótszy niż
jeden miesiąc i nie dłuższy niż trzy miesiące w roku
kalendarzowym)*
Przewód sieciowy UTP LAN (1 metr)
Opłata za nieterminowe zwrócenie urządzeń

Opłata podst. (zł)
3.

Kwota VAT (zł)
4.

Opłata końcowa (zł)
5.

4,07

0,94

5,01

trzykrotność miesięcznej opłaty abonamentowej za każde
podłączenie i za każdy rozpoczęty okres rozliczeniowy takiego
podłączenia
35 zł za każdy miesiąc zawieszenia usługi w przypadku umowy na
czas określony
Bezpłatnie dla umów na czas nieokreślony
1,63
-

0,37
-

2,00
200,00
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6.
7.

8.

dostępowych (termin liczony od daty odcięcia
sygnału, opłata jednorazowa pobierana przy zwrocie
urządzeń dostępowych)
Opłata za uszkodzenie urządzeń dostępowych
Opłata za rozwiązanie umowy na czas określony
przed terminem jej wygaśnięcia

450
Różnica między opłatą za usługę na czas nieokreślony a opłatą za
usługę na czas określony wybraną przez Abonenta, mnożna przez
ilość miesięcy od dnia podpisania umowy do dnia rozwiązania
umowy
W przypadku, kiedy nie nastąpiło zawieszenie usługi dostęp do Internetu i jeśli Abonent nie opłacił trzech kolejnych
abonamentów następuje rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym z winy Abonenta. W przypadku umowy zawartej na
czas określony Pakiet instalacyjny pozostaje nadal własnością firmy POBIEDA.PL, który Abonent zobowiązany jest zwrócić.
* Zgłoszenie zawieszenia usługi dostęp do Internetu należy dokonać najpóźniej jeden dzień przed rozpoczęciem miesiąca, w ktorym nastąpi
zawieszenie usługi.
Tabela 6

Inne opłaty
Poz.
Rodzaj usługi
1.
2.
1.
Każda rozpoczęta godzina pracy technika
W przypadku dojazdu poza teren miasta Szydłowiec za
2.
każdy kilometr doliczamy (sumujemy drogę zarówno do
Klienta jak i od Klienta):

Opłata podst. (zł)
3.
40,00

Kwota VAT (zł)
4.
9,20

Opłata końcowa (zł)
5.
49,20

1,63

0,37

2,00

Opłata instalacyjna obejmuje montaż anteny i urządzenia dostępowego (w zależności od specyfiki urządzenia dostępowego Abonenta np. karta
bezprzewodowa, karta przewodowa, router), przetestowanie urządzeń i usługi dostęp do Internetu z lokalu Abonenta do sieci Internet.
W przypadku umów zawartych na czas nieokreślony opłata instalacyjna zawiera dodatkowo wartość Pakietu instalacyjnego, który staje się
własnością Abonenta po wniesieniu przez niego opłaty instalacyjnej.
Opłata instalacyjna pobierana jest jednorazowo.
Układanie i mocowanie przewodu transmisyjnego (w korytkach czy w listwach) w Lokalu i na zewnątrz Lokalu Abonenta nie należy do zakresu
obowiązków monterów instalacji dostępowej do Internetu POBIEDA.PL.
Monterzy instalacji dostępowej do Internetu POBIEDA.PL powinni umocować antenę w ustalonym przez Abonenta miejscu uwzględniając
parametry techniczne jakie są niezbędne aby usługa dostęp do Internetu POBIEDA.PL działała z jak najlepszą skutecznością. Jeśli zaistnieje
konieczność przewiercania się przez ściany czy inne elementy użytkownik Lokalu zobowiązany jest wskazać, w którym miejscu dany odwiert ma
się znajdować. Monterzy mają prawo instalować (w tym wiercić, kuć, itp..., czynić odpowiednie działania do wykonania instalacji dostępowej
do Internetu) tylko po podpisaniu przez użytkownika Lokalu zgody na czynności związane z montażem, jeśli takiej nie podpisze instalację musi
przeprowadzić we własnym zakresie.
Opłata abonamentowa jest płatna z góry za każdy miesiąc świadczenia usługi.
W opłacie abonamentowej zawarte jest:
A. Korzystanie przez Abonenta z określonej opcji usługi dostęp do Internetu. Przy zmianie opcji usługi dostęp do Internetu, Abonent
traci uprawnienia do korzystania z pakietu usług dla dotychczasowej opcji uzyskując uprawnienia do korzystania z pakietu usług dla
nowej opcji usługi dostęp do Internetu.
B. Stały publiczny adres IP Abonenta.
C. Opłata za użytkowanie urządzeń.
Godziny pracy POBIEDA.PL:

Pon / Wt / Śr / Czw / Pt - 10.00 – 18.00

Sobota - 10.30 – 14.00

Niedziela / Święta
- NIECZYNNE
Usługi wykonywane poza ustalonymi godzinami pracy liczone są według cennika gdzie ceny powiększone są o:

50% ceny podstawowej w dni robocze

100% ceny podstawowej w dni wolne od pracy
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