
 

STANDARDOWY CENNIK ŚWIADCZENIA USŁUG 
Xterm.pl sp. z o.o. 

Usługi podstawowe:

Taryfa podstawowa (Umowa bezterminowa) cena brutto 71 zł, prędkość 1 Mb (1024/320 kbps). Min. prędk. wysyłania 256kbps. Min. prędk. ściągania 128 kbps. 

TARYFY (Umowa terminowe) 

Taryfa Wartość brutto: Maks.pręd.ściągania: Maks.pręd.wysyłania: Min.pręd.ściągania: Min.pręd.wysyłania:

Internet taryfa 4 - do 4 Mbit/s 39 zł do 4096 kbps do 320 kbps do 256 kbps do 128 kbps 

Internet taryfa 9 - do 9 Mbit/s 45 zł do 9216 kbps do 512 kbps do 1024 kbps do 320 kbps 

Internet taryfa 12 - do 12 Mbit/s 48 zł do 12288 kbps do 1024 kbps do 2048 kbps do 512 kbps 

Internet taryfa 16 - do 16 Mbit/s 55 zł do 16384 kbps do 2048 kbps do 4096 kbps do 1024 kbps 

Internet taryfa 20 - do 20 Mbit/s 65 zł do 20480 kbps do 2048 kbps do 5200 kbps do 1024 kbps 

Internet taryfa 25 - do 25 Mbit/s 75 zł do 25600 kbps do 2048 kbps do 5200 kbps do 1024 kbps 

Internet taryfa 50 - do 50 Mbit/s 95 zł do 51200 kbps do 3096 kbps do 5200 kbps do 1024 kbps 

Dodatkowy UPLOAD 1 Mb 20 zł do 0 kbps do 1024 kbps do 0 kbps do 1024 kbps 

Koszty instalacji sprzętu w rozliczeniu jednorazowym, płatne w dniu instalacji (sprzęt pozostaje własnością firmy Xterm.pl):

Okres trwania umowy Kwota instalacji

miesięczne wypowiedzenie 450 zł / jednorazowo

Usługi dodatkowe:- UWAGA ! Do ceny należy doliczyć koszt dojazdu. 

Typ usługi Kwota

Rozbudowa instalacji o router bezprzewodowy wraz z konfiguracją w miejscu 
aktualnego zakończenia instalacji 130 zł

Przeniesienie instalacji minimum 100 zł do 150 zł / jednorazowo

Zawieszenie usługi (tylko umowy z miesięcznym wypowiedzeniem) 50 zł

Zwiększenie zasięgu w routerze bezprzewodowym (wymiana anteny) 50 zł

Opłata za cesję umowy 50 zł

Urządzenie switch umożliwiające podłączenie większej ilości komputerów (max 4) 
do Internetu 80 zł

Wymiana uszkodzonej końcówki RJ45 lub RPSMA 50 zł

Patchcord 30 zł

Kabel UTP 2 zł / metr bieżący

Opłata za nieuzasadnione wezwanie techników 50 zł

Ponowna instalacja sterownika karty + konfiguracja sieci 50 zł

Wystawienie duplikatu faktury oraz wysyłka drogą pocztową (darmowy 
duplikat faktury dostępny w Panelu Klienta) 50 zł 

Kara za niedotrzymanie terminu zwrotu sprzętu 50 zł / dzień

Wysyłka comiesięczna faktury 5 zł za fakture 

Zestaw instalacyjny 5GHz 600 zł

Zawieszenie usługi ( tylko w przypadku umowy na 12/24/36 /48 miesięcy)
Zawieszenie nie może trwać dłużej niż 3 miesiące. Okres zawieszenia nie wlicza się 

w czas trwania umowy. Zawieszenie następuje po uregulowaniu opłaty oraz 
wyzerowaniu salda konta.

100 zł / jednorazowo

DOJAZD DO KLIENTA :
10 zł - Strzałkowo oraz miejscowości do 10km od Strzałkowo / jednorazowo 

30 zł - dojazd do Klienta powyżej 10 km od Strzałkowa / jednorazowo 

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.

Kontakt z Biurem Obsługi Klienta tel. 512-099-585, e-mail: internet@xterm.pl 
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