
OFERTA dla NOWYCH Klientów lub Klientów z umową na czas nieokreślony

Cennik  usług  SOLARME - obowiązuje od 21.04.2023
Kontakt : tel.502 204 896 (PLAY GSM) e-mail: info@solarme.pl siteWWW: http://www.solarme.pl 

  
  Taryfa MajNet

Prędkości
do/od Klienta

Okres Umów Miesięczny  abonament [zł] Koszt  instalacji [zł]**

kbps**  (VAT zw.) (VAT zw.)

MajNet 6M 
6144/1024

24 miesiące 0,00 15,00 0,00 100,00

12 miesięcy 0,00 22,00 0,00 120,00

bez terminu 0,00 32,00 0,00 140,00

MajNet 9M
9216/4608

24 miesiące 0,00 29,00 0,00 100,00

12 miesięcy 0,00 38,00 0,00 120,00

bez terminu 0,00 49,00 0,00 140,00

MajNet 12M
12288/6144

MajNet 18M
18M/9M

 18432/9216

MajNet 21M
21M/18M

 21504/18432

24 miesiące 0,00 46,00 0,00 100,00

12 miesięcy 0,00 55,00 0,00 120,00

bez terminu 0,00 66,00 0,00 140,00

24 miesiące 0,00 72,00 0,00 100,00

12 miesięcy 0,00 83,00 0,00 120,00

bez terminu 0,00 94,00 0,00 140,00

24 miesiące 0,00 119,00 0,00 100,00

12 miesięcy 0,00 129,00 0,00 120,00

bez terminu 0,00 146,00 0,00 140,00

           *  Instalacja, gdzie kabel komputerowy UTP/FTP jest już na zewnątrz, przy kominie - upust 40 zł
                     **  kbps [kilo bits per second] – parametr prędkości łącza do/od Abonenta (download / upload)
  >> Dla wszystkich taryf - elektroniczne faktury wysyłane na maila oraz dostępne są poprzez panel Klienta: www.solarme.pl/klient

        Opis:
1. Usługa dostępu do Internetu z zewnętrznym stałym numerem IP bez dodatkowych opłat.
2. Pakiety nie mają limitów ilości przesyłanych danych.
3. Dostępność pakietu 21M/18Mbps i wyższych uzależniona jest od warunków technicznych węzła dostępowego
4. Warunkiem przejścia do nowego cennika jest niezaleganie z płatnościami i podpisanie nowej umowy.
5. Opłata instalacyjna  obejmuje zainstalowanie, przetestowanie urządzeń i usługi dostęp do Internetu z lokalu 

Abonenta do sieci Internet. Opłata ta pobierana jest jednorazowo i bezzwrotnie  od osób/firm z którymi firma 
Solarme zawarła umowę o świadczenie usługi Dostęp do Internetu, w trybie i na warunkach określonych w 
Regulaminie korzystania z usługi dostęp do Internetu.

6. UPLOAD - podwyższenie od standardu - za każde dodatkowe 1Mbit uploadu - 4zł doliczane do abonamentu. 
Maksymalny upload to równowartość downloadu (łącze symetryczne).

Pozostałe opłaty:
1. Sprawdzenie możliwości technicznych – bez opłat
2. Zawieszenie usługi na wniosek abonenta (na okres nie krótszy niż 1 miesiąc,a nie dłuższy niż 4 miesiące) 

– 10% wartości abonamentu/miesiąc. Ponowne podłączenie usługi (po jej zawieszeniu na wniosek klienta) – 0zł;
Umowa przedłuża się o czas zawieszenia.

3. Ponowne włączenie usługi po jej uprzednim wyłączeniu spowodowanym nieuregulowaniem należności opłat za 
usługi lub nieprzestrzeganiem regulaminu 20 zł 

4. Zerwanie umowy zawartej na czas określony – 50% łącznej kwoty jaka pozostałaby do zapłaty do końca trwania
umowy. 

5. Upomnienie/wezwanie do zapłaty -  przy nieopłaconych fakturach vat - 20 zł 
6. Udostępnianie dostępu do Internetu poza lokal zainstalowania urządzeń – 499 zł - opłata naliczana miesięcznie 

za każdy miesiąc z góry.
7. Zmiana opcji z wyższej na niższą (kwotowo) – 99,00 zł  ; z opcji niższej na wyższą (kwotowo)-bezpłatnie
8. Cesja umowy – bezpłatnie.
9. Przeniesienie łącza w obrębie sieci 100 zł  (demontaż i ponowny montaż w nowej lokalizacji)
10. Ponowna konfiguracja terminala abonenckiego - 40 zł 
11. Dojazd do klienta - 40 zł  – dotyczy serwisu płatnego.
12. ROUTER bezprzewodowy (antenki, 1xWAN, 4xLAN) – 110 zł 
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