
Cennik usług i czynności dodatkowych w sieci Marlena

INTERNET
obwiązujący od 28.03.2022

Opłaty abonamentowe miesięczne za usługi (ceny brutto PLN)

INTERNET
Umowy na czas nieoznaczony

INTERNET FTTH ŚWIATŁOWODOWY / KABLOWY
Nazwa Abonamentu
Internetowego

Prędkość
do klienta

Prędkość od
klienta

Cena
brutto

FiberNet 100 Megabitów 100 Mb 10 Mb 80.00 zł

FiberNet 200 Megabitów 200 Mb 25 Mb 90.00 zł

FiberNet 400 Megabitów 400 Mb 30 Mb 120.00 zł

FiberNet 600 Megabitów 600 Mb 50 Mb 150.00 zł

FiberNet 800 Megabitów 800 Mb 50 Mb 150.00 zł

FiberNet 1000 Megabitów 1000 Mb 60 Mb 200.00 zł

FiberNET 1000 Silver 1000 Mb 20 Mb 150.00 zł

FiberNET 1000 Gold 1000 Mb 100 Mb 150.00 zł

FiberNET 1000 Premium 1000 Mb 150 Mb 200.00 zł

INTERNET BEZPRZEWODOWY
Podana w cenniku przepływność jest wartością maksymalną.

Nazwa Abonamentu
Internetowego

Prędkość
Pobierania

Prędkość
Wysyłania

Cena
brutto

AirNet 50 50 Mb/s 10 Mb/s 90.00 zł

Przyłącza, aktywacje oraz instalacje  (opłaty jednorazowe) ceny brutto
Wykonanie przyłącza światłowodem wewnątrz budynku (Zryczałtowana
cena instalacji zawiera montaż kabla światłowodowego pomiędzy
skrzynią blokową a wejściem do mieszkania gniazda natynkowego oraz
patchcordu kablowego lub światłowodowego o długości do 5m ).

500.00 zł

Przyłącze napowietrzne  do budynku.
(Zryczałtowana cena instalacji zawiera montaż gotowego patchcordu ftth

o długości  do 60 metrów pomiędzy słupem a wejściem do budynku

gniazda natynkowego oraz patchcordu wewnętrznego do 5m .

1500 zł

Przyłącze ziemne  do budynku
a) Zryczałtowana cena instalacji zawiera wykop  do 15m . Ułożenie

światłowodu w otwartym wykopie do budynku , wejście do 1m do góry

od poziomu gruntu  2xspawanie, gniazda natynkowego oraz patchcordu

do 5m

b) Zryczałtowana cena w przypadku kanalizacji wybudowanej na etapie

deweloperskim zawiera zaciągniecie światłowodu pomiędzy skrzynią
dystrybucyjną a mieszkaniem 2x spawanie światłowodu , gniazda

natynkowego oraz patchcordu  do 5m.

3000 zł

Wykonanie przyłącza bezprzewodowego 500 zł

Dopłata za dodatkowe prace związane z budową przyłącza
rozliczane są według kosztorysu

Cena
umowna

Aktywacja usługi INTERNET 100 zł

Usługi serwisowe                                                                        ceny brutto
Wezwanie serwisu na wniosek Abonenta w celu modernizacji
lub odpłatnej pomocy, każda rozpoczęta godzina pracy serwisu
+ koszt materiałów (dotyczy także  przeniesienia usługi do
innego lokalu)

120,00 zł

Naprawa uszkodzonego przyłącza FTTH lub Ethernet za każdą
rozpoczętą godzinę pracy serwisu + koszt materiałów 120,00 zł

Opłaty dodatkowe                                                                    ceny brutto
Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Umowy
Abonenckiej (cesja)

30.00 zł

Ponowna konfiguracja terminala dostępowego klienta 50.00 zł

Wystawienie duplikatu faktury 10.00 zł

Zmiana Pakietu/ usługi / taryfy na wyższą lub niższą bez
zmiany technologii podłączenia. 100,00 zł

Opłata za odbiór Sprzętu z Lokalu Abonenta (płatna
najpóźniej w dniu zlecenia odbioru Sprzętu) 100,00 zł

Opłata za demontaż Sprzętu do odbioru Internetu
Bezprzewodowego (płatna przy zleceniu demontażu  Sprzętu) 150 zł

Miesięczna opłata za dostarczenie faktury lub innych
dokumentów rozliczeniowych w formie papierowej w
przypadku rezygnacji z formy elektronicznego pobierania
dokumentów.

15 zł

Opłata umowna za korzystanie z sieci w sposób niezgodny z
jej przeznaczeniem  mogący powodować zakłócenia w jej
działaniu. 300,00 zł

Kara za nieuprawnione udostępnianie Usługi osobom trzecim 900.00 zł

Opłata za każdy dzień opóźnienia w zwrocie Sprzętu lub
któregokolwiek elementu Sprzętu (nie więcej niż do wartości
Sprzętu lub któregokolwiek elementu Sprzętu) 10,00 zł

Kary umowne ceny brutto
Opłata za utratę lub całkowite uszkodzenie Sprzętu Cena

- Terminal do odbioru Internetu Bezprzewodowego 399.00 zł

- Terminal GPON 4 portowy z WIFI 299.00 zł

- Terminal GPON 1 129.00  zł

- Terminal GPON 4 portowy 199.00 zł

-  Zasilacz do modemu/Kabel zasilający 50.00 zł
Pakiety mogą zamawiać wyłącznie Abonenci będący osobami fizycznymi

w celu niezwiązanym bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub
zawodową

Podpis abonenta.............................................................
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