
 

 

Cennik Usługi internetowej w technologii bezprzewodowej 
 
Obowiązuje klientów, którzy w dniu 15 października 2021 r. lub po tej dacie zawarli / dokonali zmiany umowy o świadczenie Usługi internetowej w technologii 

bezprzewodowej. 

Wszystkie ceny podano z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT), o ile nie oznaczono inaczej. 

 

                  Tabela nr 1 

Opłaty aktywacyjne (oferta standardowa) 

Rodzaj usługi Opłata końcowa 

Aktywacja usługi dostęp do Internetu do jednego miejsca dystrybucji Internetu w lokalu klienta. (Zawiera 

dwa przewierty przez ścianę lub strop oraz do 10mb. kabla UTP 5 kat.) 
1056,00 zł 

Doprowadzenie Internetu do kolejnego miejsca w lokalu klienta. (Zawiera dwa przewierty przez ścianę 

lub strop oraz do 10mb. kabla UTP 5 kat.) 
60,00 zł 

 

 

                 Tabela nr 2 

            

Tabela nr 3 

Miesięczne opłaty abonamentowe za dostęp do sieci Internet – umowy zawierane na czas nieokreślony (oferta standardowa) 

Rodzaj usługi Opłata końcowa 

Usługa dostępu do Internetu opcja do 10Mb 

- stały dostęp do sieci Internet z maksymalną szybkością transmisji do/od komputera Abonenta do 

10240/1024 wyrażoną w kb/s  

- brak limitu transferu 

- zewnętrzny adres IP (na życzenie klienta) 

79,00 zł 

Usługa dostępu do Internetu opcja do 15Mb 

- stały dostęp do sieci Internet z maksymalną szybkością transmisji do/od komputera Abonenta do 

15360/2048 wyrażoną w kb/s 

- brak limitu transferu 

- zewnętrzny adres IP (na życzenie klienta) 

99,00 zł 

Usługa dostępu do Internetu opcja do 20Mb  

- stały dostęp do sieci Internet z maksymalną szybkością transmisji do/od komputera Abonenta do 

20480/3072 wyrażoną w kb/s 

- brak limitu transferu 

- zewnętrzny adres IP (na życzenie klienta) 

129,00 zł 

Usługa dostępu do Internetu opcja do 30Mb  

- stały dostęp do sieci Internet z maksymalną szybkością transmisji do/od komputera Abonenta do 

30720/4096 wyrażoną w kb/s 

- brak limitu transferu 

- zewnętrzny adres IP (na życzenie klienta) 

179,00 zł 

- Łącze symetryczne dla Firm Negocjowana indywidualnie 

Inne usługi 

Rodzaj Opłata końcowa 

Zmiana opcji usługi dostępu do Internetu na opcję o wyższej szybkości transmisji w ramach aktualnej 

promocji posiadanej przez Abonenta. 
brak 

Zmiana opcji usługi dostępu do Internetu na opcję o niższej szybkości transmisji w ramach aktualnej 

promocji posiadanej przez Abonenta. 
99,00 zł 

Zmiana miejsca instalacji na życzenie Abonenta. 150,00 zł 

Wartość Zestawu instalacyjnego  450,00 zł 

Podłączenie sprzętu stanowiącego własność Abonenta (telewizor, drukarka itd.)  50,00 zł 

Opłata miesięczna za publiczny adres IP 6,00 zł 



 

 

 
 

  

  

Opłata za dokonanie cesji do umowy  25,00 zł 

Opłata miesięczna za utrzymanie łącza w przypadku zawieszenia usługi 30,00 zł 

Opłata miesięczna za zwiększenie prędkości upload w przypadku łącza bezprzewodowego „od 

Abonenta”  za każdy 1 Mb/s (sumaryczna maksymalna prędkość upload  „od abonenta” nie może 

przekraczać 5 Mb/s ) 

6,00 zł 

Konfiguracja routera WiFi nie zakupionego w Fiberway Sp. z o.o. 30,00 zł 

Diagnoza usterki powstałej z winy Abonenta w miejscu instalacji usługi. 30,00 zł 

Usunięcie usterki powstałej z winy Abonenta w miejscu instalacji usługi. 

 

90,00 zł za każdą rozpoczętą 

godzinę pracy + koszt części 

Inne czynności serwisowe wykonywane po stronie publicznej sieci dostawcy usług 
90,00 zł za każdą rozpoczętą 

godzinę pracy 


