CENNIK USŁUG DODATKOWYCH
Usługi internetowe:
Rodzaj usługi

Opłata brutto w złotych

Aktywacja podstawowa - udziałowcy OST

1,23 zł

Aktywacja podstawowa - nieudziałowcy

246,00 zł

Dopłata miesięczna za stały adres IP na interfejsie WAN

18,45 zł

router Wi-Fi PODSTAWOWY (2,4 GHz)

150,00 zł

router Wi-Fi PLUS (2,4 GHz i 5 GHz)

250,00 zł

Konfiguracja routera w siedzibie OST
Konfiguracja i instalacja routera w lokalu Abonenta

bezpłatnie
100,00 zł

Zamiana łącza z DSL na OPTI - udziałowcy OST

1,23 zł

Zamiana łącza z DSL na OPTI - nieudziałowcy – aktywne dwie usługi:
internetowa i telefoniczna

1,23 zł

Zamiana łącza z DSL na OPTI - nieudziałowcy – aktywna tylko usługa internetowa

123,00 zł

Opłata za nieterminowe zwrócenie modemu GPON
stanowiącego własność OST (powyżej 30 dni)

246,00 zł

Opłata za zagubienie lub zwrócenie uszkodzonego/zniszczonego
modemu GPON

246,00 zł

Wydanie nowego lub naprawa w przypadku uszkodzenia/zniszczenia modemu
GPON

150,00 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

Wysyłanie faktur pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny

5,00 zł

Naprawa uszkodzonego gniazda
Przeniesienie gniazda
Usługa serwisowa dodatkowa – za każdą rozpoczętą godzinę

150,00 zł
Wycena według kosztów
rzeczywistych
100,00 zł

Usługi telefoniczne:
Rodzaj usługi
Opłata aktywacyjna:
- na istniejącej linii miedzianej
- na istniejącej linii światłowodowej
- na nowej linii światłowodowej, bez usługi internetowej

Opłata brutto w złotych

61,50
61,50
246,00

Uzyskanie dostępu do sieci telekomunikacyjnej przez przejęcie uprawnień do
korzystania z abonamentu od dotychczasowego abonenta

50,00

Instalacja urządzeń stanowiących zakończenie łącza: a) za każdy aparat
b) dodatkowego gniazda

36,90
30,75

Przeniesienie stacji telefonicznej:
- na istniejącą linię
- na nową linię światłowodową, bez usługi internetowej

61,50
246,00

Dokonanie zmian w ewidencji stacji telefonicznych:
- za każdą stację telefoniczną

50,00

Zmiana numeru stacji telefonicznej

50,00

Zmiana pakietu
abonamentowego
Sporządzenie
na życzenie
abonenta wykazu
zrealizowanych połączeń za dany miesiąc obrachunkowy:
Każde naruszenie zasad regulaminu,
bądź
ponowne włączenie usługi zawieszonej
- wydruk
na papierze
lub wyłączonej za nieuregulowanie rachunków

5,00

- dostępny poprzez iBO

3,69
61,50
bezpłatnie

Wysyłanie faktur pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny

5,00

Ograniczenie dla telefonicznych połączeń automatycznych realizowanych
w obsłudze ruchu wychodzącego, bez względu na rodzaj ograniczenia
- opłata miesięczna

5,00

