Cennik Usługi dostępu do Internetu w technologii FTTH/FTTB w ramach oferty handlowej „#HASH”
Obowiązuje u Dostawcy usług (tj. Fiberway sp. z o.o. z siedzibą w Niepołomicach, adres siedziby: ul. Jagiellońska 6, 32-005 Niepołomice,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000396676, NIP 6832076407, REGON: 122410479, biuro@fiberway.pl, www.hash.net.pl, tel.:
123 12 12 13, fax: 123 12 12 14) od dnia 1 października 2018 r. Wszystkie podane ceny są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto.

Tabela numer 1
Opłaty aktywacyjne (oferta standardowa)
Rodzaj usługi

Opłata brutto

Aktywacja usługi dostępu do Internetu do jednego miejsca dystrybucji Internetu w lokalu abonenta

1200,00 zł

Doprowadzenie Internetu do kolejnego miejsca w lokalu abonenta (zawiera dwa przewierty przez ścianę lub strop oraz
do 10mb kabla UTP 5 kat.)

90,00 zł

Tabela numer 2
Miesięczne opłata abonamentowe za usługę dostępu do sieci Internet bez limitu transferu dla umów zawieranych na czas
nieokreślony (oferta standardowa)
Pakiet taryfowy

Opłata brutto

100Mb
Maksymalna prędkość pobierania: do 102400 kb/s

169,00 zł

Maksymalna prędkość wysyłania: do 10240 kb/s
250Mb
Maksymalna prędkość pobierania: do 256 000 kb/s

209,00 zł

Maksymalna prędkość wysyłania: do 25 600 kb/s
500Mb
Maksymalna prędkość pobierania: do 512 000 kb/s

299,00 zł

Maksymalna prędkość wysyłania: do 51 200 kb/s
750Mb
Maksymalna prędkość pobierania: do 768 000 kb/s

359,00 zł

Maksymalna prędkość wysyłania: do 76 800 kb/s

Tabela numer 3
Inne usługi
Rodzaj

Opłata brutto

Zmiana pakietu taryfowego na pakiet o wyższych prędkościach w ramach aktualnej promocji, w której
uczestniczy Abonent

0 zł

Miesięczna opłata z tytułu dzierżawy routera światłowodowego z funkcją WiFi
Płatny serwis telefoniczny/ zdalna konfiguracja/ zdalna naprawa usterki powstałej z winy Abonenta

10,00 zł
20,00 zł za każdą rozpoczętą
godzinę pracy

Usługi dostarcza Fiberway sp. z o.o., 32-005 Niepołomice, ul. Jagiellońska 6, tel.: 123 85 85 85, e-mail: bok@hash.net.pl, www.hash.net.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 24 000 PLN,
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Zmiana pakietu taryfowego na pakiet o niższej prędkości w ramach aktualnej promocji, w której
uczestniczy Abonent

129,00 zł

Zmiana miejsca instalacji na życzenie Abonenta

150,00 zł

Wartość Zestawu instalacyjnego

450,00 zł

Podłączenie sprzętu stanowiącego własność Abonenta (telewizor, drukarka, router WiFi itd.)

50,00 zł

Opłata miesięczna za publiczny adres IP

10,00 zł

Opłata za dokonanie cesji umowy (zmiana Abonenta)

35,00 zł

Opłata miesięczna za utrzymanie łącza w przypadku zawieszenia usługi

30,00 zł

Konfiguracja routera WiFi nie zakupionego u Dostawcy usług

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

90,00 zł za każdą rozpoczętą
godzinę pracy
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