
Cennik Multimedia Internet  24.11.2014r.
Łącza Dzierżawione

Lp. Tytuł opłaty Rodzaj opłaty

1. Aktywacja Usługi Opłata jednorazowa

II. OPŁATY ABONAMENTOWE

1. Łącze cyfrowe E-1 (2 Mbit/s) 
2. Łącze cyfrowe  E-3 (34 Mbit/s) 
3. Łącze cyfrowe STM-1 (155 Mbit/s) 
4. Łącze cyfrowe STM-4 (622 Mbit/s)

5. Łącze cyfrowe STM-16 (2480 Mbit/s)

6. Łącze cyfrowe 1 Gbit/s 

7. Łącze cyfrowe 10 Gbit/s 

8. Łącze cyfrowe z indywidualnie konfigurowaną 
przepływnością 

III. OPŁATY SERWISOWE I MANIPULACYJNE

1. Za każdą rekonfigurację łącza na życzenie 
Abonenta Opłata jednorazowa

2.

Naprawa lub modernizacja Sieci w Lokalu 
Abonenta

 (z powodu okoliczności leżących po stronie 
Abonenta)

Opłata jednorazowa 

3. Nieuzasadnione wezwanie służb technicznych 
Operatora Opłata jednorazowa

4.

Opłata za zniszczenie, utratę lub brak zwrotu 
Sprzętu Operatora w terminie wskazanym w 
wezwaniu do zwrotu Sprzętu Operatora, o 

którym mowa jest w Umowie dzierżawy łączy 
cyfrowych  (kara umowna) 5)

Opłata jednorazowa

2) Usługa dostępna w zależności od istniejących możliwości technicznych. 

CENNIK USŁUGI DZIERŻAWY ŁĄCZY dla Umów Abonenckich i Aneksów do Umów Abonenckich zawartych od 01.12.2015 r.

1) Oferta nie dotyczy dostępu telekomunikacyjnego w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.  Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2014.243 j.t.).

3)  Ingerencja w Sieć z bezpośrednim dostępem w technologii światłowodowej, przez osobę nieuprawnioną, grozi uszkodzieniem ciała lub utratą zdrowia, w szczególności 
uszkodzeniem wzroku.

4) Wielkość opłaty jest uzgadniana w Umowie dzierżawy łączy cyfrowych,  w oparciu o parametry Usługi zamówionej przez Abonenta oraz przewidywane nakłady konieczne do jej 
udostępnienia Abonentowi. Na jej wielkość mają wpływ w szczególności rodzaj lub przepływność łącza, okres w jakim ma obowiązywać Umowa dzierżawy łączy cyfrowych, 
przewidywane koszty wykonania niezbędnej instalacji, w tym ceny towarów i usług, odległość od istniejącej sieci telekomunikacyjnej Operatora.

5) Dotyczy odrębnie każdego głównego elementu wyposażenia przekazanego Abonentowi do używania, wyspecyfikowanego w Protokole Przekazania Sprzętu Operatora.

300,00 zł 69,00 zł 369,00 zł

Opłata za każdą rozpoczętą godzinę przeznaczoną na 
dojazd i wizytę w Lokalu Abonenta, w następstwie 
nieuzasadnionego wezwania służb technicznych 

Operatora

Wyceniana indywidualnie w Umowie 
dzierżawy łączy cyfrowych 

Cena Brutto

Wyceniana indywidualnie na podstawie 
kalkulacji kosztów4)

300,00 zł 69,00 zł 369,00 zł

Opłata za każdą rozpoczętą roboczogodzinę. 
Dodatkowo, Abonent ponosi koszty materiałów 

wykorzystanych w celu naprawy lub modernizacji Sieci, 
wg wykazu przedstawionego  przez Operatora (kosztorys 

materiałowy).

Opłata miesięczna
Wyceniana indywidualnie na podstawie 

kalkulacji kosztów4)

Łącze cyfrowe o konfiguracji przepływności i portów 
(elektryczny, optyczny) uzgodnionej z Abonentem w 

Umowie Abonenckiej. W szczególności, ale nie jedynie, 
możliwa jest konfiguracja łącza ETH w opcji VLAN ID 

(VLAN-y - definiowane przez Operatora) lub w opcji QinQ 
(VLANy definiowane samodzielnie przez Abonenta).

Lp. Tytuł opłaty Rodzaj opłaty
Cena standardowa

UwagiCena Netto VAT

Wyceniana indywidualnie na podstawie 
kalkulacji kosztów4)

Obejmuje instalację i konfigurację urządzeń 
wymienionych w Umowie dzierżawy łączy cyfrowych  i 
niezbędnych do rozpoczęcia świadczenia Usługi będącej 
jej przedmiotem.

Lp. Tytuł opłaty (Typ Łącza) Rodzaj opłaty Cena standardowa
UwagiCena Netto VAT Cena Brutto

MULTIMEDIA POLSKA SP. Z O.O. CENNIK USŁUGI DZIERŻAWY ŁĄCZY CYFROWYCH1), 2), 3)  
obowiązujący dla Umów Abonenckich i Aneksów do Umów Abonenckich zawartych

od 01.12.2015 r.
I. OPŁATY AKTYWACYJNE

Cena Netto VAT Cena Brutto Uwagi
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