Cennik dostępu do sieci WOYTEC NET ważny od 01.12.2021 r.
Z dniem 01.12.2021 r. wprowadzamy nowy cennik dostępu do sieci WOYTEC NET.
Cennik obowiązuje nowych abonentów indywidualnych uzyskujących dostęp do sieci Internet.
1.

2.

3.

4.

Opłaty jednorazowe:
a. Łącza analogowe : ADSL / VDSL
i. Instalacja oraz uruchomienie
ii. Budowa łącza abonenckiego*
iii. Przeniesienie usługi od operatora
b. Łącza światłowodowe
i. Uruchomienie usługi
ii. Przeniesienie usługi od operatora
Opłaty miesięczne:
a. WOYNET 40 prędkość dostępu do 40/4 Mbps
b. WOYNET 80 prędkość dostępu do 80/8 Mbps
c. WOYNET 300 prędkość dostępu do300/50 Mbps
d. WOYNET 600 prędkość dostępu do 600/100 Mbps
e. WOYNET 1G prędkość dostępu do 1 Gbps /300 Mbps
Opłaty miesięczne za usługi dodatkowe:
a. Dzierżawa modemu ADSL / VDSL
b. Dzierżawa routera FO WiFi + konwerter FO
Dodatkowe usługi:
a. Dobudowa lokalnej pętli światłowodowej **
b. Opłata za utrzymanie łącza światłowodowego
w zabudowie jednorodzinnej***
c. Stały, publiczny adres IP (pula do 5 adresów)
d. Konto poczty elektronicznej w domenie atx.pl
e. Utrzymanie domen na serwerze nazw – rocznie
f. Zmiana planu taryfowego w ramach sieci OPL
g. Serwis teleinformatyczny - za godzinę

99,00 zł
99,00 zł
49,00 zł
99,00 zł
49,00 zł
49,00 zł
59,00 zł
59,00 zł
69,00 zł
79,00 zł
bezpłatnie
bezpłatnie
199,00 zł
19,00 zł
10,00 zł
bezpłatnie
50,00 zł
99,00 zł
123,00 zł

*) opłata pobierana w wypadku konieczności wybudowania przyłącza abonenckiego.
**) opłata pobierana jeżeli istnieje konieczność wybudowania u Klienta lokalnej pętli światłowodowej – dotyczy
domów o zabudowie jednorodzinnej.
***) opłata pobierana za utrzymanie łącza światłowodowego zainstalowanego w domu jednorodzinnym
doliczana miesięcznie do kwoty abonamentu.
Uwagi:
1. Wszystkie ceny są cenami brutto – zawierają 23 % podatku VAT
2. Dotychczasowi Abonenci mogą zmienić plan taryfowy na zasadach ogólnych.
3. Wraz z wprowadzeniem niniejszego cennika, wszystkie dotychczasowe cenniki oraz oferty specjalne
przestają obowiązywać. Informacje o cennikach archiwalnych na stronie www.woytec.pl.
4. Usługi świadczone są w oparciu o sieć szkieletową firmy OPL.
5. Ceny w cenniku dotyczą umów zawartych na czas nieokreślony.
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