Załącznik do Umowy o Świadczenie Usług Internetowych

Sileman Sp. z o.o. 41-710 Ruda Śląska, ul. Dąbrowskiego 35
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Gliwicach; KRS:0000207875; NIP: 641-23-15-845; Kapitał Zakładowy: 190 000 PLN

Cennik Dostawcy usług - USŁUGI INTERNETU STACJONARNEGO

1.

Miesięczne opłaty abonamentowe
Przepustowość1

Ilość Urządzeń
Odbiorczych2

Cena netto

Cena brutto

sileMINI

1 (Mbit/s)

1

40,57 zł

49,90 zł

sileSTANDARD

12 (Mbit/s)

1

48,70 zł

59,90 zł

sileMAX

40 (Mbit/s)

2

64,96 zł

79,90 zł

silePRO

100 (Mbit/s)

5

103,17 zł

126,90 zł

Nazwa Pakietu

2.

Opłaty Aktywacyjne i Instalacyjne

Nazwa usługi

Cena netto

Cena brutto

Opłata Aktywacyjna

243,82 zł

299,90 zł

Opłata za przeprowadzenie dodatkowych czynności instalacyjnych3

121,14 zł

149,00 zł

Opłata Instalacyjna

Wg oferty
w przypadku Instalacji dodatkowego Przyłącza Sieciowego
łącznie z Instalacją pierwszego Przyłącza Sieciowego5
w przypadku Instalacji dodatkowego Przyłącza Sieciowego
w trakcie obowiązywania Umowy, po Instalacji pierwszego
Przyłącza Sieciowego6
w przypadku Instalacji dodatkowego Przyłącza Sieciowego
łącznie z Instalacją pierwszego Przyłącza Sieciowego7
w przypadku Instalacji dodatkowego Przyłącza Sieciowego
w trakcie obowiązywania Umowy, po Instalacji pierwszego
Przyłącza Sieciowego8

Opłata Instalacyjna dodatkowego Przyłącza Sieciowego
w obrębie Lokalu4

3.

30,75 zł

70,00 zł

86,10 zł
Wg oferty
Wg oferty

Miesięczne opłaty abonamentowe za usługi dodatkowe

Nazwa usługi
Dwukrotne zwiększenie przepustowości w kanale zwrotnym
Obsługa dodatkowego terminala (Urządzenia Odbiorczego)

9

Opłata z tytułu utrzymania niestandardowej konfiguracji Przyłącza
Udostępnienie modemu bezprzewodowego
Udostępnienie innego urządzenia

1

25,00 zł

Sieciowego10

Cena netto

Cena brutto

4,80 zł

5,90 zł

3,98 zł

4,90 zł

29,76 zł

36,60 zł

16,18 zł

19,90 zł

Wg ustaleń Stron

Przepustowość, z jaką zachodzi transmisja w kanale dosyłowym. Wartość, w kilobitach na sekundę (1 kilobajt = 8 kilobitów).
Ilość Urządzeń Odbiorczych możliwych do użytkowania w ramach pakietu. Użytkowanie przez Abonenta większej ilości terminali jest możliwe przy naliczaniu
dodatkowej opłaty wyszczególnionej w sekcji „Miesięczne opłaty abonamentowe za usługi dodatkowe”.
3
Dodatkowa Opłata pobierana od Abonenta zobowiązanego do zapłaty Opłaty Aktywacyjnej, z tytułu dodatkowych czynności instalacyjnych w związku z rozpoczęciem
świadczenia usługi dostępu do Internetu dla osób które nie posiadają w lokalu aktywnego w zakresie usługi telewizji kablowej przyłącza sieciowego zainstalowanego
na potrzeby świadczenia przez Elsat usług telewizji kablowej. Opłata obejmuje następujące czynności: zamontowanie/aktywowanie przyłącza sieciowego telewizji
kablowej, zamontowanie specjalnego filtra, rekonfiguracja sieci w budynku lub w klatce mieszkaniowej.
4
Opłata za Instalację każdego dodatkowego Przyłącza Sieciowego, to jest poza jednym Przyłączem Sieciowym Instalowanym w ramach podstawowej Opłaty
Aktywacyjnej lub Opłaty Instalacyjnej.
5 Dotyczy Abonentów od których, w związku z rozpoczęciem świadczenia Usługi, pobierana była jedynie Opłata Aktywacyjna.
6 Dotyczy Abonentów od których, w związku z rozpoczęciem świadczenia Usługi, pobierana była jedynie Opłata Aktywacyjna.
7 Dotyczy Abonentów od których, w związku z rozpoczęciem świadczenia Usługi, pobierana była Opłata Instalacyjna w wysokości według oferty.
8 Dotyczy Abonentów od których, w związku z rozpoczęciem świadczenia Usługi, pobierana była jedynie Opłata Instalacyjna w wysokości według oferty.
9 Opłata dodatkowa za każde Urządzenie Odbiorcze.
10 Opłata dodatkowa z tytułu korzystania z usługi dostępu do Internetu dla osób, które nie posiadają w Lokalu aktywnego w zakresie usługi telewizji kablowej Przyłącza
Sieciowego zainstalowanego na potrzeby świadczenia przez Elsat usług telewizji kablowej obejmująca w szczególności dodatkowe koszty serwisu i konserwacji oraz
koszt uzyskania przez Operatora od Elsat Sp. z o.o. prawa do korzystania z sieci telekomunikacyjnej Elsat w celu świadczenia Usługi testowej. Opłata uiszczana przez
Abonenta za każde Przyłącze Sieciowe.
2

4.

Opłaty za usługi dodatkowe

Nazwa usługi

Cena netto

Cena brutto

Przeniesienie usługi w nowe miejsce w obrębie Lokalu wskazane przez Abonenta

47,89 zł

58,90 zł

Zmiana pakietu

47,89 zł

58,90 zł

Nieuzasadnione/wynikające z winy Abonenta wezwanie serwisu

24,31 zł

29,90 zł

Wymiana uszkodzonego, z winy Abonenta, Przyłącza Sieciowego w obrębie Lokalu

47,90 zł

58,90 zł

Wielokrotność wysokości opłaty
abonamentowej określonej
w cenniku za pakiet, z którego korzysta
Odszkodowanie za samowolne udostępnienie usługi poza lokal instalacji - za każdy rozpoczęty miesiąc, w którym stwierdzono
Abonent udostępniający.
udostępnienie usługi11
Wielokrotność zależna od ilości lokali
do których Usługa została
udostępniona12
Odszkodowanie za zniszczenie, uszkodzenie lub utratę Urządzeń Końcowych

Wg kosztów odtworzenia13

Opłata za przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Umowy Abonenckiej - cesja

3,98 zł

4,90 zł

Opłata za usługę odbioru Urządzeń Końcowych z Lokalu Abonenta - na pisemny wniosek Abonenta

40,57 zł

49,90 zł

Inne opłaty serwisowe

14

Wg kosztorysu

* Świadczenie usługi uzależnione od technicznych możliwości Dostawcy.

Cennik obowiązuje od dnia 1.04.2014 r.

(Podpis ABONENTA) ....................................................

11

(Podpis za OPERATORA) ....................................................

Dostawca zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, w przypadku gdy wysokość wyrządzonej mu w ten sposób przez Abonenta
szkody będzie przewyższać wysokość należnej Opłaty.
12 Przykład: jeżeli Abonent korzysta z Pakietu sileSTANDARD, dla którego Opłata Abonamentowa wynosi 59,90 zł/miesięcznie, to w przypadku gdy zostanie ustalone, że
Abonent bezprawnie udostępnił świadczoną mu w tym Pakiecie Usługę do dwóch innych Lokali, Opłata będzie wynosiła 119,80 zł.
13 Oznacza zobowiązanie Abonenta do pokrycia rzeczywistych kosztów przywrócenia urządzenia/przedmiotu do stanu w jakim powinien znajdować się w chwili jego
zwrotu Dostawcy, a w szczególności kosztów naprawy urządzenia które zostało zwrócone w stanie uszkodzonym, lecz możliwym do naprawienia, albo pokrycia
kosztów odtworzenia (nabycia wtórnika) niezwróconego urządzenia/przedmiotu lub urządzenia/przedmiotu zwróconego w stanie uszkodzonym, którego naprawa jest
niemożliwa lub pociągałaby za sobą koszty niewspółmiernie wysokie do kosztów nabycia niewadliwego urządzenia/przedmiotu.
14 Czynności wykraczające poza Podstawową Obsługę Serwisową wykonane na zlecenie Abonenta.

