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Cennik usług dostępu do Internetu świadczonych 
drogą radiową przez firmę MATRONIX (sieć internetowa „MULTI-TELEKOM”) obowiązującym od dnia 15.02.2017

dla:
„Promocja radio 2017”

Abonament w technologii 802.11N (6GHz)*:

Abonament w technologii 802.11A (5 GHz)*:

Wszystkie abonamenty bez limitu transferu danych.

Warunki promocji:

1. Promocja polega na przyznaniu ulgi cenowej w miesięcznej opłacie abonamentowej.
2. Z promocji może skorzystać klient który, posiada pozytywne warunki techniczne na podłączenie.
3. W ramach promocji klientowi przyznaje się ulgę na aktywację (instalację) do wartości:

Aktywacja (instalacja)**:
Strefa A (do około 7 km od stacji bazowej):

Czas umowy       Nieokreślony 12 miesięcy 24 miesiące
netto brutto netto ulga netto brutto netto ulga netto brutto

MTK2M_N (5G) 569,11 zł 700,00 zł 284,55 zł 284,56 zł 350,00 zł 121,95 zł 447,16 zł 150,00 zł
MTK10M_N (5G) 569,11 zł 700,00 zł 284,55 zł 284,56 zł 350,00 zł 64,23 zł 504,88 zł 79,00 zł
MTK20M_N (5G) 569,11 zł 700,00 zł 243,90 zł 325,21 zł 300,00 zł 0,81 zł 568,30 zł 1,00 zł
MTK20-40M_N 569,11 zł 700,00 zł 203,25 zł 365,86 zł 250,00 zł 0,81 zł 568,30 zł 1,00 zł

Abonament   Przy umowie na czas nieokreślony          Przy umowie na czas 12 miesięcy      Przy umowie na czas 24 miesiące
Internet netto brutto netto ulga netto brutto netto ulga netto brutto
MTK2M_N 52,84 zł 64,99 zł 44,72 zł 8,12 zł 55,00 zł 36,59 zł 16,25 zł 45,00 zł
MTK10M_N 60,97 zł 74,99 zł 52,03 zł 8,94 zł 64,00 zł 43,90 zł 17,07 zł 54,00 zł
MTK20M_N 81,29 zł 99,99 zł 58,54 zł 22,75 zł 72,00 zł 50,41 zł 30,88 zł 62,00 zł
MTK20-40M_N 97,56 zł 120,00 zł 68,29 zł 29,27 zł 84,00 zł 60,16 zł 37,40 zł 74,00 zł

Abonament   Przy umowie na czas nieokreślony          Przy umowie na czas 12 miesięcy      Przy umowie na czas 24 miesiące
Internet netto brutto netto ulga netto brutto netto ulga netto brutto
MTK2M_5G 52,84 zł 64,99 zł 44,72 zł 8,12 zł 55,00 zł 36,59 zł 16,25 zł 45,00 zł
MTK10M_5G 60,97 zł 74,99 zł 52,03 zł 8,94 zł 64,00 zł 43,90 zł 17,07 zł 54,00 zł
MTK20M_5G 81,29 zł 99,99 zł 58,54 zł 22,75 zł 72,00 zł 50,41 zł 30,88 zł 62,00 zł
MTK20-40M_5G 97,56 zł 120,00 zł 68,29 zł 29,27 zł 84,00 zł 60,16 zł 37,40 zł 74,00 zł

http://WWW.MULTI-TElEKOM.PL/


Strefa B (powyżej około 7 km od stacji bazowej):

Usługi dodatkowe:

Podane ceny w PLN. Cena brutto uwzględnia 23% VAT.

Promocja ważna do 31.12.2017 lub do wyczerpania zapasów.

Opis usług:

MTK2M_N - stały dostęp do Internetu o maksymalnej szybkości pobierania danych do 2048 kbps i wysyłania danych do 512 kbps w technologii 802.11N (6GHz).
MTK10M_N - stały dostęp do Internetu o maksymalnej szybkości pobierania danych do 10240 kbps i wysyłania danych do 1024 kbps w technologii 802.11N (6GHz).
MTK20M_N - stały dostęp do Internetu o maksymalnej szybkości pobierania danych do 20480 kbps i wysyłania danych do 1536 kbps w technologii 802.11N (6GHz).
MTK20-40M_N - stały dostęp do Internetu o maksymalnej szybkości pobierania danych do mieszczącej się w zakresie 20480 - 40960 kbps (w zależności od wydajności 
połączenia radiowego) i wysyłania danych do 2560 kbps w technologii 802.11N (6GHz).
Minimalna wartość gwarantowana prędkości to 10% wartości znamionowej dla wszystkich abonamentów.

MTK2M_5G - stały dostęp do Internetu o maksymalnej szybkości pobierania danych do 2048 kbps i wysyłania danych do 512 kbps (w częstotliwości 5 GHz).
MTK10M_5G - stały dostęp do Internetu o maksymalnej szybkości pobierania danych do 10240 kbps i wysyłania danych do 1024 kbps (w częstotliwości 5 GHz).
MTK20M_5G - stały dostęp do Internetu o maksymalnej szybkości pobierania danych do 20480 kbps i wysyłania danych do 1536 kbps (w częstotliwości 5 GHz).
MTK20-40M_5G - stały dostęp do Internetu o maksymalnej szybkości pobierania danych do mieszczącej się w zakresie 20480 - 40960 kbps (w zależności od wydajności 
połączenia radiowego) i wysyłania danych do 2560 kbps (w częstotliwości 5 GHz).

)* opłata miesięczna
)** opłata jednorazowa
)*** wyłącznie dla Abonamentu MTK10M_N, MTK20M_N, MTK20-40M_N, MTK10M_5G, MTK20M_5G, MTK20-40M_5G
)**** wyłącznie dla Abonamentu MTK20M_N, MTK20-40M_N, MTK20M_5G oraz MTK20-40M_5G

Czas umowy        Nieokreślony        12 miesięcy 24 miesiące
netto brutto netto ulga netto brutto netto ulga netto brutto

MTK2M_N (5G) 813,01 zł 650,41 zł 162,60 zł 800,00 zł 650,41 zł 162,60 zł 800,00 zł
MTK10M_N (5G) 813,01 zł 569,11 zł 243,90 zł 700,00 zł 487,80 zł 325,21 zł 600,00 zł
MTK20M_N (5G) 813,01 zł 487,80 zł 325,21 zł 600,00 zł 325,20 zł 487,81 zł 400,00 zł
MTK20-40M_N 813,01 zł 487,80 zł 325,21 zł 600,00 zł 325,20 zł 487,81 zł 400,00 zł

1 000,00 zł
1 000,00 zł
1 000,00 zł
1 000,00 zł

Nazwa Cena netto Cena brutto
Instalacja sieci bezprzewodowej w domu (router bezprzewodowy)** 80,49 zł 99,00 zł
Opłata za wysyłkę faktury papierowej* 8,13 zł 10,00 zł
Opłata manipulacyjna** 31,71 zł 39,00 zł
Zmiana pakietu abonamentowego na wyższy** 1,00 zł 1,23 zł
Kara umowna za udostępnianie Internetu osobom trzecim poza lokal, na którym świadczona jest usługa**
Zmiana rodzaju usługi na usługę o niższej opłacie abonamentowej** 65,04 zł 80,00 zł
Nieuzasadnione wezwanie serwisu** (+ koszt dojazdu liczony dodatkowo) 40,65 zł 50,00 zł

9,76 zł 12,00 zł
16,26 zł 20,00 zł
8,13 zł 10,00 zł

Niezwrócenie sprzętu dostarczonego przez Operatora po skończeniu umowy w strefie aktywacji A** 365,00 zł 448,95 zł
Niezwrócenie sprzętu dostarczonego przez Operatora po skończeniu umowy w strefie aktywacji B** 750,00 zł 922,50 zł

1 626,02 zł 2 000,00 zł

Dodatkowe 512 kbps uploadu***
Dodatkowe 1024 kbps uploadu****
Publiczny adres ip*


