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

28.05.2018  dla:
„Promocja lato 2018”

Abonament (sam Internet)*:

Wszystkie abonamenty bez limitu transferu danych.

Abonament (Internet+TV)*:

Warunki promocji:

1. Promocja polega na przyznaniu ulgi cenowej w miesięcznej opłacie abonamentowej.
2. Promocja kończy się z dniem 31.12.2018 lub z dniem wyczerpania zapasów.
3. Z promocji może skorzystać klient, który posiada pozytywne warunki techniczne na podłączenie.
4. W ramach promocji klientowi przyznaje się ulgę na aktywację oraz instalację do wartości:

Aktywacja Internetu (instalacja)**:
Bez obsługi WiFi (nieaktywny wbudowany router wifi):

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

MTK100M_G 569,11 zł 700,00 zł 243,09 zł 326,02 zł 299,00 zł 40,57 zł 528,54 zł 49,90 zł
MTK200M_G 569,11 zł 700,00 zł 161,79 zł 407,32 zł 199,00 zł 0,81 zł 568,30 zł 1,00 zł
MTK300M_G 569,11 zł 700,00 zł 121,14 zł 447,97 zł 149,00 zł 0,81 zł 568,30 zł 1,00 zł
MTK600M_G 569,11 zł 700,00 zł 80,49 zł 488,62 zł 99,00 zł 0,81 zł 568,30 zł 1,00 zł

Abonament Abonament                       Przy umowie na czas nieokreślony
Internetowy TV netto NET+TV brutto NET brutto TV Brutto NET+TV

MTK200M_G MINI HD 131,50 zł 49,00 zł 99,00 zł 148,00 zł
MTK600M_G MINI HD 155,89 zł 79,00 zł 99,00 zł 178,00 zł
MTK200M_G Wielotematyczny HD 150,02 zł 49,00 zł 119,00 zł 168,00 zł
MTK600M_G Wielotematyczny HD 174,41 zł 79,00 zł 119,00 zł 198,00 zł
MTK200M_G Wielotematyczny Super HD 168,54 zł 49,00 zł 139,00 zł 188,00 zł
MTK600M_G Wielotematyczny Super HD 192,93 zł 79,00 zł 139,00 zł 218,00 zł

Abonament Abonament                                                Przy umowie na czas 24 miesiące
Internetowy TV netto NET+TV ulga netto brutto NET brutto TV Brutto NET+TV

MTK200M_G MINI HD 72,02 zł 59,49 zł 10,00 zł 69,00 zł 79,00 zł
MTK600M_G MINI HD 80,15 zł 75,75 zł 20,00 zł 69,00 zł 89,00 zł
MTK200M_G Wielotematyczny HD 90,54 zł 59,48 zł 10,00 zł 89,00 zł 99,00 zł
MTK600M_G Wielotematyczny HD 98,67 zł 75,74 zł 20,00 zł 89,00 zł 109,00 zł
MTK200M_G Wielotematyczny Super HD 99,80 zł 68,74 zł 10,00 zł 99,00 zł 109,00 zł
MTK600M_G Wielotematyczny Super HD 107,93 zł 85,00 zł 20,00 zł 99,00 zł 119,00 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
MTK100M_G 64,23 zł 79,00 zł 47,97 zł 16,26 zł 59,00 zł 39,84 zł 24,39 zł 49,00 zł
MTK200M_G 80,49 zł 99,00 zł 53,66 zł 26,83 zł 66,00 zł 45,53 zł 34,96 zł 56,00 zł
MTK300M_G 113,82 zł 140,00 zł 60,16 zł 53,66 zł 74,00 zł 52,03 zł 61,79 zł 64,00 zł
MTK600M_G 203,25 zł 250,00 zł 72,36 zł 130,89 zł 89,00 zł 64,23 zł 139,02 zł 79,00 zł

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


Z obsługą WiFi (wbudowany router wifi):

Aktywacja TV (instalacja)**:

Instalacja sieci kablowej do domu/mieszkania w przypadku niestandardowej instalacji**: wyceniana indywidualnie.

5. W przypadku korzystania z Usługi przez minimalny okres korzystania z warunków promocyjnych określony w §2 
Umowy, nie pobiera się opłaty instalacyjnej. W przypadku świadczenia Usługi przez okres krótszy niż minimalny okres 
korzystania z warunków promocyjnych określony w §2 Umowy, zostanie naliczona opłata instalacyjna w okresie 
wypowiedzenia Umowy przez lub z winy Użytkownika.

Usługi dodatkowe:

Podane ceny w PLN. Cena brutto uwzględnia 23% VAT oraz 8% VAT dla usługi TV.

Promocja ważna do odwołania lub do wyczerpania zapasów.

Opis usług:

MTK100M_G - stały dostęp do Internetu o maksymalnej szybkości pobierania danych do 100 Mbps i wysyłania danych do 10 Mbps w technologi GPON, minimalna wartość
gwarantowana prędkości to 30% wartości znamionowej.
MTK200M_G - stały dostęp do Internetu o maksymalnej szybkości pobierania danych do 200 Mbps i wysyłania danych do 20 Mbps w technologi GPON, minimalna wartość
gwarantowana prędkości to 30% wartości znamionowej.
MTK300M_G - stały dostęp do Internetu o maksymalnej szybkości pobierania danych do 300 Mbps i wysyłania danych do 30 Mbps w technologi GPON, minimalna wartość
gwarantowana prędkości to 30% wartości znamionowej.
MTK600M_G - stały dostęp do Internetu o maksymalnej szybkości pobierania danych do 600 Mbps i wysyłania danych do 60 Mbps w technologi GPON, minimalna wartość
gwarantowana prędkości to 30% wartości znamionowej.

MINI HD – pakiet dostęp do kanałów TV wyszczególnionych na wykazie z gwarantowaną minimalną ilością kanałów.
Wielotematyczny HD - pakiet dostęp do kanałów TV wyszczególnionych na wykazie z gwarantowaną minimalną ilością kanałów.
Wielotematyczny Super HD – pakiet dostęp do kanałów TV wyszczególnionych na wykazie z gwarantowaną minimalną ilością kanałów.

)* opłata miesięczna
)** opłata jednorazowa
)*** opłata jednorazowa. Standardowa instalacja w mieszkaniu wielorodzinnym polega na przeprowadzeniu z istniejącego pionu teletechnicznego do 
mieszkania kabla światłowodowego zakończonego na wejściu przełącznicą abonencką.  Standardowa instalacja w domu jednorodzinnym polega na 
instalacji kabla światłowodowego z istniejącego słupa energetycznego, na którym zawieszona jest sieć magistralna zakończonego na wejściu 
przełącznicą abonencką.

Nazwa Cena netto Cena brutto
Opłata manipulacyjna** 31,71 zł 39,00 zł
Opłata za wysyłkę faktury papierowej* 8,13 zł 10,00 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
Publiczny adres IP* 8,13 zł 10,00 zł
Niezwrócenie kompletnego sprzętu dostarczonego przez Operatora po skończeniu umowy ONT (Router)** 243,90 zł 300,00 zł
Niezwrócenie kompletnego sprzętu dostarczonego przez Operatora po skończeniu umowy STB (Dekoder TV)** 243,90 zł 300,00 zł

1 626,02 zł 2 000,00 zł

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

MTK100M_G 569,11 zł 700,00 zł 243,09 zł 326,02 zł 299,00 zł 80,49 zł 488,62 zł 99,00 zł
MTK200M_G 569,11 zł 700,00 zł 161,79 zł 407,32 zł 199,00 zł 16,18 zł 552,93 zł 19,90 zł
MTK300M_G 569,11 zł 700,00 zł 121,14 zł 447,97 zł 149,00 zł 16,18 zł 552,93 zł 19,90 zł
MTK600M_G 569,11 zł 700,00 zł 80,49 zł 488,62 zł 99,00 zł 16,18 zł 552,93 zł 19,90 zł

Czas umowy       Nieokreślony 24 miesiące
netto brutto netto ulga netto brutto

MINI HD 569,11 zł 700,00 zł 0,81 zł 568,29 zł 1,00 zł
Wielotematyczny HD 569,11 zł 700,00 zł 0,81 zł 568,29 zł 1,00 zł
Wielotematyczny Super HD 569,11 zł 700,00 zł 0,81 zł 568,29 zł 1,00 zł

Instalacja sieci kablowej do domu/mieszkania Netto Brutto
w przypadku standardowej instalacji*** 243,09 zł 299,00 zł
W przypadku skorzystania z promocji opisanej w punkcie 5:*** 0,00 zł 0,00 zł


