Cennik usług „Ekstremalne 1Giga dla Biznesu”.
Obowiązuje Abonentów, którzy od dnia 20.11.2017 do dnia 31.03.2018 zawierają umowę lub aneks do umowy
o świadczenie usług „Ekstremalne 1Giga dla Biznesu”. Aktualny cennik dostępny jest w serwisie www.s-net.pl.
Usługa „Ekstremalne 1Giga dla Biznesu” jest świadczona tylko dla przedsiębiorców i tylko w wybranych
lokalizacjach - każdorazowo przed zawarciem Umowy Operator potwierdza, czy Operator świadczy usługę we
wskazanej przez Klienta lokalizacji.
a)

Parametry usługi.

•
•
•
•

Przepustowość z Internetu: do 1000Mbps
Przepustowość do Internetu: do 100Mbps
Adres IP: prywatny
SLA: czas reakcji do 24h

b) Opłaty instalacyjne.
Opis

Opłata netto

Instalacja umowa na czas nieokreślony
Instalacja umowa na 12 miesięcy
Instalacja umowa na 24 miesiące

990,00 zł
99,00 zł
1,00 zł

c)

Miesięczne opłaty abonamentowe.

Usługa

Umowa na czas nieokreślony
1 miesiąc

Miesięczna
opłata netto

299,00 zł

Kolejne
miesiące
299,00 zł

Umowa na 12 miesięcy
1-3 miesięcy
245,99 zł

4-12
miesięcy
287,00 zł

Umowa na 24 miesiące
1-12
miesięcy
245,99 zł

13-24
miesięcy
277,00 zł

d) Usługi dodatkowe.
•
•

•
e)

Pakiet Hostingowy Biznes Start
Powierzchnia dyskowa w chmurze na dane firmowe
o Pojemność: 50GB
o Ilość użytkowników: 1
SLA, czas reakcji na awarię do 24h
Opłaty abonamentowe za dodatkową powierzchnię dyskową dla Powierzchni dyskowej w chmurze
S-NET.

Opis
Zmiana pakietu dostępnej powierzchni dyskowej na
100GB
Zmiana pakietu dostępnej powierzchni dyskowej na
250GB

Miesięczna opłata abonamentowa netto
25,00 zł
50,00 zł

Zmiana pakietu dostępnej powierzchni dyskowej na
500GB
Zmiana pakietu dostępnej powierzchni dyskowej na
1000GB

f)

109,00 zł

Opłaty jednorazowe za modyfikację umowy na świadczenie usługi ”Ekstremalne 1Giga dla Biznesu”.

Opis
Zmiana miejsca odbioru usługi (każdorazowo wymaga
weryfikacji i potwierdzenia przez Operatora
możliwości technicznych zmiany miejsca odbioru
usługi)
Zmiana numeracji (dotyczy jednego numeru)
Rezygnacja z usługi Darmowe połączenia
Zmiana Abonenta w wyniku przejścia praw i
obowiązków wynikających z umowy
Zmiana danych Abonenta (aneks do Umowy)
g)

80,00 zł

Opłata netto
50% podstawowej opłaty instalacyjnej

149,00 zł
199,00 zł
99,00 zł
49,00 zł

Inne opłaty.

Opis
Kara umowna za niezwrócenie, uszkodzenie lub
zniszczenie Dekoder, STB, router, itp.
Kara umowna za nieterminowe zwrócenie sprzętu

Opłaty netto
499,00 zł

Nieuzasadnione wezwanie technika
Odbiór sprzętu na życzenie Abonenta
Naprawa lub modernizacja sieci w lokalu Abonenta
lub z przyczyn leżących po jego stronie)

100,00 zł
50,00 zł
150,00 zł

150,00 zł

Wszystkie wskazane w cenniku ceny nie zawierają podatku VAT, o który zostaną one powiększone.
Uwagi:
1. Opłata instalacyjna dotyczy pojedynczej aktywacji Usługi w wybranej lokalizacji.
2. Wskazane opłaty abonamentowe to opłaty miesięczne, płatne z góry, za każdy miesiąc świadczenia
usługi „Ekstremalne 1Giga dla Biznesu”.
3. Abonent w ramach usługi „Ekstremalne 1Giga dla Biznesu” otrzymuje zestaw usług dodatkowych
wskazanych w pkt d) oraz dostęp do usług wskazanych w pkt e) - f) za odpłatnością tam opisaną. Usługi
te są dostępne dla Abonenta w czasie świadczenia dla niego Usługi „Ekstremalne 1Giga dla Biznesu”.
4. Dokładny opis usług hostingowych świadczonych w ramach Usługi „Ekstremalne 1Giga dla Biznesu”
dostępny jest w serwisie www.snetcloud.com
5. Dokładny opis usług telefonicznych oraz wirtualnej centrali świadczonych w ramach Usługi „Ekstremalne
1Giga dla Biznesu” dostępny jest na stronie www.s-net.pl
6. Za połączenia telefoniczne wykonane w ramach udostępnionych Abonentowi linii telefonicznych,
Abonent zobowiązany jest uiszczać opłaty zgodnie z aktualnym cennikiem dostępnym na stronie www.snet.pl.

