
Opłaty instalacyjne / czas trwania umowy nieokreślony
12 miesięcy w 

promocji

24 miesiące w 

promocji

instalacja radioliniowa 
wycena 

indywidualna
120.00 zł 60.00 zł

Opłaty abonamentowe dla instalacji radioliniowych  / czas trwania umowy 12 miesięcy 24 miesiące

Dostęp do internetu z prędkością 8 Mb/s 45.00 zł 35.00 zł

Dostęp do internetu z prędkością 14-20 Mb/s 55.00 zł 45.00 zł

Dostęp do internetu z prędkością 25-35 Mb/s 70.00 zł 60.00 zł

usługa telefonii stacjonarnej 15.00 zł 10.00 zł

Opłaty instalacyjne / czas trwania umowy                                             
(instalacja standardowa obejmuje: ułożenie kabla kat 5e do 15mb, konfigurację i instalację 

urządzeń,  instalacja wykraczająca ponad standardową dodatkowo platna)

nieokreślony
12 miesięcy w 

promocji

24 miesiące w 

promocji

instalacja kablowa Internetu 120.00 zł 100.00 zł 50.00 zł

instalacja telefonu VoIP 120.00 zł 100.00 zł 50.00 zł

instalacja kablowa Telewizji 180.00 zł 100.00 zł 50.00 zł

instalacja kablowa Telewizji i Internetu 180.00 zł 100.00 zł 50.00 zł

instalacja światłowodowa budynku jednorodzinnego wycena 

indywidualna

wycena 

indywidualna

wycena 

indywidualna

Opłaty abonamentowe  / czas trwania umowy     nieokreślony
12 miesięcy w 

promocji

24 miesiące w 

promocji

Dostęp do internetu z prędkością 20Mb/s 80.00 zł 47.00 zł 35.00 zł

telewizja pakiet KOMFORT HD + Internet 20Mb/s + router WiFi 300Mb/s wycena indywidualna 64.00 zł 49.00 zł

telewizja pakiet Prestiż HD + Internet 20Mb/s + router WiFi 300Mb/s wycena indywidualna 94.00 zł 79.00 zł

telewizja pakiet MAX HD + Internet 20Mb/s + router WiFi 300Mb/s wycena indywidualna 109.00 zł 94.00 zł

telewizja pakiet VIP HD + Internet 20Mb/s + router WiFi 300Mb/s wycena indywidualna 219.00 zł 205.00 zł

Dostęp do internetu z prędkością 60Mb/s 100.00 zł 52.00 zł 40.00 zł

telewizja pakiet KOMFORT HD + Internet 60Mb/s + router WiFi 300Mb/s wycena indywidualna 69.00 zł 54.00 zł

telewizja pakiet Prestiż HD + Internet 60Mb/s + router WiFi 300Mb/s wycena indywidualna 99.00 zł 84.00 zł

telewizja pakiet MAX HD + Internet 60Mb/s + router WiFi 300Mb/s wycena indywidualna 114.00 zł 99.00 zł

telewizja pakiet VIP HD + Internet 60Mb/s + router WiFi 300Mb/s wycena indywidualna 224.00 zł 209.00 zł

Dostęp do internetu z prędkością 160Mb/s wycena indywidualna 67.00 zł 55.00 zł

telewizja pakiet KOMFORT HD + Internet 160Mb/s + router WiFi 300Mb/s wycena indywidualna 84.00 zł 69.00 zł

telewizja pakiet Prestiż HD + Internet 160Mb/s + router WiFi 300Mb/s wycena indywidualna 114.00 zł 99.00 zł

telewizja pakiet MAX HD + Internet 160Mb/s + router WiFi 300Mb/s wycena indywidualna 129.00 zł 114.00 zł

telewizja pakiet VIP HD + Internet 160Mb/s + router WiFi 300Mb/s wycena indywidualna 239.00 zł 224.00 zł

Dostęp do internetu z prędkością 300Mb/s wycena indywidualna 97.00 zł 85.00 zł

telewizja pakiet KOMFORT HD + Internet 300Mb/s + router WiFi 300Mb/s wycena indywidualna 114.00 zł 99.00 zł

telewizja pakiet Prestiż HD + Internet 300Mb/s + router WiFi 300Mb/s wycena indywidualna 154.00 zł 139.00 zł

telewizja pakiet MAX HD + Internet 300Mb/s + router WiFi 300Mb/s wycena indywidualna 169.00 zł 154.00 zł

telewizja pakiet VIP HD + Internet 300Mb/s + router WiFi 300Mb/s wycena indywidualna 269.00 zł 254.00 zł

usługa telefonii stacjonarnej 15.00 zł 10.00 zł

Instalacje kablowa - ceny oraz pakiety 20Mb/s nie dotyczą budynków jednorodzinnych i wielo-lokalowych do 20 lokali

Cennik - ZETO
Cennik obowiązuje od dnia 01.07.2018r.

Ceny podane w cenniku uwzględniają rabat za e-fakturę w wysokości 5,00zł.

INSTALACJA RADIOLINIOWA

INSTALACJA KABLOWA


