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CENNIK DOSTAWCY USŁUG– iPGO.pl - USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU
Postanowienia ogólne:
1. Cennik obowiązuje Abonentów zawierających umowę lub aneks do umowy począwszy od 15 lutego 2021 roku.
2. Oferta dostępna, gdy istnieją warunki techniczne.
Lp.
1
2
3
4

Pakiet internetowy
Smart
Optimum
Optimum+
Platinum

I. Opłaty abonamentowe
Przepływność pobieranie/wysyłanie
50Mbit/ 10Mbit
250Mbit / 50Mbit
500Mbit / 100Mbit
750Mbit / 200Mbit

Miesięczne Opłaty Abonamentowe brutto
169,00zł
299,00zł
369,00zł
449,00zł

Okresem rozliczeniowym jest jednomiesięczny okres liczony od początku do końca miesiąca kalendarzowego. Opłata za pełny Okres Rozliczeniowy jest naliczana z góry. Opłaty dotyczące
okresów krótszych niż Okres Rozliczeniowy są naliczane z dołu i proporcjonalnie do czasu świadczenia Usług i rozliczane w następnym Okresie Rozliczeniowym.

II. Opłaty aktywacyjne
1. Opłata aktywacyjna za uruchomienie świadczenia pierwszej Usługi Dostawcy*
2. Opłata za Przyłączenie Lokalu do Sieci**

299,00zł
2214,00zł

Ceny brutto. Opłaty dotyczą wykonania wykopu otwartego w gruncie nieutwardzonym i doprowadzenia światłowodu do budynku do 20m. W innych przypadkach może zostać ustalona
przed zawarciem Umowy inna kwota.
*W przypadku zawarcia porozumienia, o którym mowa w §3 ust. 2 Regulaminu, obowiązuje opłata za Aktywację w wysokości uzgodnionej w porozumieniu.
** Opłata pobierana tylko w przypadku wygaśnięcia umowy przed Aktywacją. W przypadku zawarcia porozumienia, o którym mowa w §3 ust. 2 Regulaminu, obowiązuje opłata za
Przyłączenie w wysokości uzgodnionej w porozumieniu.

III. Usługi dodatkowe
1. Publiczny adres IP

15,00zł

Ceny brutto. Opłata za pełny Okres Rozliczeniowy jest naliczana z góry. Opłaty dotyczące okresów krótszych niż Okres Rozliczeniowy są naliczane z dołu i proporcjonalnie do czasu
świadczenia Usług i rozliczane w następnym Okresie Rozliczeniowym.

IV. Opłaty dodatkowe oraz Usługi serwisowe
1. Opłata za zawieszenie świadczonej Usługi na wniosek Abonenta*
2. Wznowienie świadczenia Usługi zawieszonej z powodu nieprzestrzegania postanowień umowy przez
Abonenta**
3. Opłata za zmianę miejsca świadczenia Usługi na wniosek Abonenta w przypadku Lokalu wyposażonego
w Gniazdo Abonenckie*
4. Opłata za instalację kolejnego Gniazda Abonenckiego**
5. Opłata za przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Umowy Abonenckiej na wskazaną osobę
spełniającą warunki do zawarcia Umowy Abonenckiej na wniosek Abonenta*
6. Opłata za nieuzasadnione wezwanie serwisu lub za nieobecność Abonenta w Lokalu, w uzgodnionym z
Dostawcą terminie**
7. Opłata za przekroczenie terminu zwrotu Urządzeń Abonenckich w przypadku zerwania Umowy
Abonenckiej/zawieszenia świadczonych Usług**
8. Opłata za zgłoszenie awarii Sprzętu będącą następstwem usterki Urządzeń Abonenta**
9. Miesięczna opłata za dostarczenie faktury lub innych dokumentów rozliczeniowych w formie
papierowej*
10. Opłata za dostarczenie wezwania do zapłaty formie papierowej**
11. Wykaz wykonanych usług telekomunikacyjnych
12. Opłata za każdą roboczogodzinę pracy technika, która wykracza poza podstawową obsługę
serwisową**

99,00zł
49,00zł
99,00zł
349,00zł
99,00zł
99,00zł
99,00zł
99,00zł
5,00zł
20,00zł
W ramach
abonamentu
99,00zł

Ceny brutto.
*Opłata naliczana z góry
**Opłata naliczana z dołu

V. Kary umowne
Opłata za uszkodzenie Sprzętu1
Opłata za utratę, zniszczenie Sprzętu
Opłata za nadmierne zużycie Sprzętu2
Opłata za zwrot niekompletnego Sprzętu3
Kara umowna za nieuprawnione udostępnianie Usług osobom trzecim bez zgody Dostawcy
Kara umowna za nieuprawnione wykorzystywanie Usług dla prowadzenia działalności gospodarczej i
działań komercyjnych
7. Opłata za każdy dzień opóźnienia w zwrocie Sprzętu lub któregokolwiek elementu Sprzętu (nie więcej niż
do wartości Sprzętu lub elementu Sprzętu)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

do 600,00zł
do 600,00zł
do 500,00zł
do 400,00zł
4000,00zł
4000,00zł
10,00zł

Ceny brutto. Opłaty naliczane z dołu.

1
2
3

W zależności od ilości i rodzaju uszkodzonych Urządzeń Abonenckich.
W zależności od ilości i rodzaju Urządzeń Abonenckich i stopnia ich zużycia.
W zależności od stopnia dekompletacji Urządzenia Abonenckiego.
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