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CENNIK USŁUG DODATKOWYCH
z dnia 1 maja 2016

Objaśnienie:
• wszystkie podane ceny są cenami brutto przy aktualnie obowiązującym podatku od towarów i usług.
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Lp. Rodzaj usługi / sprzęt Opłata

1. 120 zł

2. 270 zł

3. 70 zł

4. 120 zł

5. 50 zł

6. 70 zł

7. 20 zł

8. Naprawa / wymiana / instalacja okablowania, pierwsze 10m. 30 zł
9. Naprawa / wymiana / instalacja okablowania, powyżej 10m  za każdy 1m. 3 zł
10. Konfiguracja routera WiFi. 30 zł
11. Przeniesienie instalacji do nowej lokalizacji. 150 zł

12. 70 zł

13. Przeniesienie instalacji w obrębie tego samego lokalu. 70 zł
14. Przeniesienie instalacji w obrębie tego samego lokalu z powodu zaniku sygnału. 0 zł

15. 70 zł

16. 100 zł

17. 20 zł

18. 20 zł

19. 20 zł

20. 4 zł

21. 0 zł

22. Inne usługi nie uwzględnione w cenniku za każde rozpoczęte 30 minut pracy. 40 zł
23. Dojazd do klienta który jest abonentem Polineo. 0 zł

24. 50 zł

25. 0 zł

Router WiFi wraz z konfiguracją oraz instalacją okablowania strukturalnego          
(TP-Link TL-WR841N 300Mbps mimo x2, własność Abonenta gwarancja 12 
miesięcy).
Router WiFi wraz z konfiguracją oraz instalacją okablowania strukturalnego   
(RouterBoard hAP 300Mbps mimo x2, własność Abonenta, gwarancja 12 miesięcy).
Karta WiFi na szynie PCI lub USB oraz usługa montażu (TL-WN781ND, TL-WN722N, 
własność Abonenta, gwarancja 12 miesięcy).
Karta WiFi na szynie PCI lub USB oraz usługa montażu (TL-WN951N, TL-WN821NC, 
własność Abonenta, gwarancja 12 miesięcy).
Karta sieciowa na szynie PCI oraz usługa montażu (Fast Ethernet 10/100Mbps, 
własność Abonenta, gwarancja 12 miesięcy).
Switch ethernet 8 portów 10/100Mbps wraz z usługą montażu oraz instalacją 
okablowania strukturalnego, podłączenie pierwszego komputera w danym 
pomieszczeniu (switch TL-SF1008D o wartości 30zł, własność Abonenta, gwarancja 
12 miesięcy).
Instalacja okablowania strukturalnego oraz podłączenie kolejnego komputera            
w danym pomieszczeniu (usługę musi poprzedzać usługa montażu switcha 
wykonywana podczas jego montażu).

Przeniesienie instalacji do nowej lokalizacji z przedłużeniem umowy na 24 miesięcy 
licząc od dnia przeniesienia.

Demontaż / montaż / ustawienie anteny w tym samym miejscu (np. remont elewacji 
budynku), w tym dwa przyjazdy technika.
Zmiana pakietu w trakcie trwania umowy na tańszy lub w takiej samej cenie z 
zachowaniem czasu trwania umowy.
Zmiana pakietu w trakcie trwania umowy na droższy z zachowaniem czasu trwania 
umowy.
Aneks do umowy świadczenia usługi dostępu do sieci internet dotyczący zmiany 
danych Abonenta.
Opłata za dostarczenie duplikatów faktur, zaświadczeń itp. (dokumenty dostarczane 
są przez pracownika Polineo na wskazany adres).
Opłata za dostarczenie duplikatów faktur, zaświadczeń itp. (list polecony wysyłany 
pocztą).
Duplikaty faktur, zaświadczeń itp. w formie elektronicznej (dokumenty wysyłane       
e-mailem).

Dojazd do klienta który nie jest abonentem Polineo na terenie powiatu cieszyńskiego i 
żywieckiego, poza tymi powiatami dodatkowa opłata 1,50 zł za każdy 1 km.
Dojazd do klienta w celu zbadania warunków technicznych, badanie warunków 
technicznych.




