
    

  ZAMAWIANIE USŁUG: - telefonicznie - pod numerem: 17 230 50 50     - pocztą elektroniczną - na adres: zamawiam@ostnet.pl     - strona www - formularz zamówienia    
DOSTĘP DO INTERNETU W TECHNOLOGII ŚWIATŁOWODOWEJ 
[zasięg usług w tej technologii jest uwarunkowany możliwościami technicznymi operatora] 

 OST OPTI 
 Miesięczna opłata za usługę: 

 
Nazwa usługi Szybkość transmisji do/od abonenta UDZIAŁOWCY (cena brutto)* NIEUDZIAŁOWCY (cena brutto) 

OST OPTI 50 Mb do 50 Mbit/s / 5 Mbit/s 40,00 zł 50,00 zł 
OST OPTI 100 Mb do 100 Mbit/s / 10 Mbit/s 60,00 zł 70,00 zł 

wyższe prędkości transferu Prosimy o kontakt Prosimy o kontakt 
* opłata dla udziałowców OST posiadających aktywną usługę telefoniczną (bez aktywnej usługi telefonicznej obowiązują ceny jak dla nieudziałowców)  UWAGA:  

 Modem optyczny GPON stanowi własność OST i w przypadku rozwiązania Umowy, Abonent jest zobowiązany do zwrotu nieuszkodzonego modemu. 
 Dynamiczny adres IP nadawany automatycznie. 
 Dopłata miesięczna za stały adres IP na interfejsie WAN: 10 zł + 23% VAT = 12,30 zł  
 Korzystanie przez użytkownika lub umożliwianie korzystania przez osoby trzecie odpłatnie, bądź nieodpłatnie z dostępu do Internetu w ramach świadczenia OST, wykonywane na podstawie niniejszej umowy poza lokalem, pod adresem wskazanym jako miejsce instalacji gniazda sieciowego, uprawnia OST do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym. W takim wypadku Użytkownik zapłaci karę umowną w wysokości dwunastokrotności jego świadczeń miesięcznych wynikających z  niniejszej umowy. Zapłata kary umownej nie pozbawia OST możliwości dochodzenia dalszych roszczeń do wysokości faktycznie poniesionej szkody.  

CENNIK USŁUG INTERNETOWYCH 
 Obowiązuje od 1 czerwca 2016 r.  



    Pozostałe opłaty: 
 

Nazwa Cena  brutto 
Instalacja podstawowa (modem GPON) - udziałowcy OST 1,23 zł 
Instalacja z routerem Wi-Fi PODSTAWOWYM - udziałowcy OST 123,00 zł 
Instalacja podstawowa (modem GPON) - nieudziałowcy 246,00 zł 
Instalacja z routerem Wi-Fi  PODSTAWOWYM  - nieudziałowcy 369,00 zł 
Instalacja routera Wi-Fi  PLUS 246,00 zł 
Zamiana łącza z DSL na OPTI - udziałowcy OST bezpłatnie  
Zamiana łącza z DSL na OPTI - nieudziałowcy – aktywne dwie usługi: internetowa i telefoniczna bezpłatnie  
Zamiana łącza z DSL na OPTI - nieudziałowcy – aktywna tylko usługa internetowa 123,00 zł 
Kara za nieterminowe zwrócenie  modemu GPON  stanowiącego własność  OST (powyżej 30 dni) 246,00 zł 
Kara za zagubienie lub zwrócenie uszkodzonego/zniszczonego modemu GPON 246,00 zł 
Wydanie nowego lub naprawa w przypadku uszkodzenia/zniszczenia modemu GPON 123,00 zł 
Przejęcie uprawnień do korzystania z łącza od dotychczasowego klienta 50,00 zł 
Przeniesienie usługi do innej lokalizacji (uwarunkowane możliwościami technicznymi) 246,00 zł 
Każde naruszenie zasad regulaminu, bądź ponowne włączenie usługi zawieszonej lub wyłączonej za nieuregulowanie rachunków 61,50 zł 
Usługa serwisowa – za każdą rozpoczętą godzinę 61,50 zł 
Nieuzasadnione wezwanie serwisu 61,50 zł 



   DOSTĘP DO INTERNETU W TECHNOLOGII ETHERNET (dotyczy mieszkańców bloków) 
[zasięg usług w tej technologii jest uwarunkowany możliwościami technicznymi operatora] 

 OST LAN 
 Miesięczna opłata za usługę: 

 
Nazwa usługi Szybkość transmisji do/od abonenta UDZIAŁOWCY (cena brutto)* NIEUDZIAŁOWCY (cena brutto) 

OST LAN 50 Mb do 50 Mbit/s / 5 Mbit/s 40,00 zł 50,00 zł 
OST LAN 100 Mb do 100 Mbit/s / 10 Mbit/s 60,00 zł 70,00 zł 

wyższe prędkości transferu Prosimy o kontakt Prosimy o kontakt 
* opłata dla udziałowców OST posiadających aktywną usługę telefoniczną (bez aktywnej usługi telefonicznej obowiązują ceny jak dla nieudziałowców)  UWAGA:  

 Dynamiczny adres IP nadawany automatycznie. 
 Dopłata miesięczna za stały adres IP na interfejsie WAN: 10 zł + 23% VAT = 12,30 zł  
 Korzystanie przez użytkownika lub umożliwianie korzystania przez osoby trzecie odpłatnie, bądź nieodpłatnie z dostępu do Internetu w ramach świadczenia OST, wykonywane na podstawie niniejszej umowy poza lokalem, pod adresem wskazanym jako miejsce instalacji gniazda sieciowego, uprawnia OST do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym. W takim wypadku Użytkownik zapłaci karę umowną w wysokości dwunastokrotności jego świadczeń miesięcznych wynikających z  niniejszej umowy. Zapłata kary umownej nie pozbawia OST możliwości dochodzenia dalszych roszczeń do wysokości faktycznie poniesionej szkody.  Pozostałe opłaty: 
   Nazwa Cena  brutto 

Instalacja podstawowa (gniazdko Ethernet) 123,00 zł 
Instalacja z routerem Wi-Fi  PODSTAWOWYM 246,00 zł 
Instalacja routera Wi-Fi  PLUS 246,00 zł 
Przejęcie uprawnień do korzystania z łącza od dotychczasowego klienta 50,00 zł 
Przeniesienie usługi do innej lokalizacji (uwarunkowane możliwościami technicznymi) 123,00 zł 
Każde naruszenie zasad regulaminu, bądź ponowne włączenie usługi zawieszonej lub wyłączonej za nieuregulowanie rachunków 61,50 zł 
Usługa serwisowa – za każdą rozpoczętą godzinę 61,50 zł 
Nieuzasadnione wezwanie serwisu 61,50 zł 



  DOSTĘP DO INTERNETU W TECHNOLOGII ADSL 
[zasięg usług w tej technologii jest uwarunkowany możliwościami technicznymi operatora]  OST DSL 

 Miesięczna opłata za usługę: 
 

Nazwa usługi Szybkość transmisji do/od abonenta 
UDZIAŁOWCY (cena brutto)* 

NIEUDZIAŁOWCY (cena brutto) 
OST DSL/10 Mb do 10 Mbit/s / 512 kbit/s 40,00 zł 50,00 zł 
OST DSL/20 Mb** do 20 Mbit/s / 1 Mbit/s 60,00 zł 70,00 zł 

* opłata dla udziałowców OST posiadających aktywną usługę telefoniczną (bez aktywnej usługi telefonicznej obowiązują ceny jak dla nieudziałowców) ** dostępność usługi uwarunkowana możliwościami technicznymi operatora  UWAGA:  
 Dynamiczny adres IP nadawany automatycznie. 
 Dopłata miesięczna za stały adres IP na interfejsie WAN: 10 zł + 23% VAT = 12,30 zł 
 Korzystanie przez użytkownika lub umożliwianie korzystania przez osoby trzecie odpłatnie, bądź nieodpłatnie z dostępu do Internetu w ramach świadczenia OST, wykonywane na podstawie niniejszej umowy poza lokalem, pod adresem wskazanym jako miejsce instalacji gniazda sieciowego, uprawnia OST do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym. W takim wypadku Użytkownik zapłaci karę umowną w wysokości dwunastokrotności jego świadczeń miesięcznych wynikających z  niniejszej umowy. Zapłata kary umownej nie pozbawia OST możliwości dochodzenia dalszych roszczeń do wysokości faktycznie poniesionej szkody.  Pozostałe opłaty: 
 

Nazwa Cena brutto 
Instalacja bez modemu 123,00 zł 
Instalacja z modemem podstawowym 246,00 zł 
Instalacja z modemem ze switchem 4-port. i  Wi-Fi 369,00 zł 

- podstaw. 70,00 zł Opłata ryczałtowa za wymianę uszkodzonego modemu - Wi-Fi 150,00 zł 
- do innej lokalizacji z istniejącą aktywną usługą    telefoniczną 61,50 zł 

Przeniesienie usługi  - do innej lokalizacji bez istniejącej aktywnej    usługi telefonicznej 123,00 zł 
Przejęcie uprawnień do korzystania z łącza od dotychczasowego klienta 50,00 zł 
Każde naruszenie zasad regulaminu, bądź ponowne włączenie usługi zawieszonej lub wyłączonej za nieuregulowanie rachunków 61,50 zł 
Usługa serwisowa – za każdą rozpoczętą godzinę 61,50 zł 
Nieuzasadnione wezwanie serwisu 61,50 zł 

 


