
    Ceny podane są w złotych i zawierają podatek VAT

Instalacja usługi  INTERNET 1,23

Zakup modemu przewodowego DOCSIS 3.0 119,00

Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Umowy Abonenckiej 20,00

Aktywacja usługi telekomunikacyjnej 30,00

Instalacja internet w pokoju bez gniazda tv 30,00

Przeniesienie gniazda abonenckiego 20,00

Zmiana pakietu 10,00

Nieuzasadnione wezwanie serwisanta 30,00

Ponowna konfiguracja z przyczyn leżących po stronie Abonenta 20,00

Opłata za spowodowanie zakłócen w pracy sieci 200,00

TEO START

 - stały dostęp do sieci Internet bez limitu transferu danych z maksymalną prędkością 

 - 1000 MB na pocztę i własna niekomercyjna strona WWW                                                    20/3 Mbps

 - publiczny adres IP ( na wniosek abonenta )                                                                                       

TEO MINI   

 - stały dostęp do sieci Internet bez limitu transferu danych z maksymalną prędkością            

 - 1000 MB na pocztę i własna niekomercyjna strona WWW                                                       40/4 Mbps
 - publiczny adres IP ( na wniosek abonenta )                                                                                                   

TEO STANDARD   

 - stały dostęp do sieci Internet bez limitu transferu danych z maksymalną prędkością            

 - 1000 MB na pocztę i własna niekomercyjna strona WWW                                                        80/8 Mbps

 - publiczny adres IP ( na wniosek abonenta )                                                                                           

TEO STANDARD EXTRA   

 - stały dostęp do sieci Internet bez limitu transferu danych z maksymalną prędkością            

 - 1000 MB na pocztę i własna niekomercyjna strona WWW                                                       150/15 Mbps

 - publiczny adres IP ( na wniosek abonenta )                                                                                            

TEO STANDARD PLUS   

 - stały dostęp do sieci Internet bez limitu transferu danych z maksymalną prędkością          

 - 1000 MB na pocztę i własna niekomercyjna strona WWW                                                    180/18 Mbps

 - publiczny adres IP ( na wniosek abonenta )                                                                                                  

TEO MAXI   

 - stały dostęp do sieci Internet bez limitu transferu danych z maksymalną prędkością           

 - 1000 MB na pocztę i własna niekomercyjna strona WWW                                                      220/20 Mbps

 - publiczny adres IP ( na wniosek abonenta )                                                                                                 

Utrzymanie łącza (bez aktywnych usług TV) *

* cennik obowiązuje abonentów zawierających umowy od dnia 01.04.2017

www.teosat.pl             e-mail: biuro@teosat.pl

 BIURO CZYNNE

     PONIEDZIAŁEK                               WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK, PIĄTEK                        PRZERWA

       10.00 - 17.00                                                          8.00 - 15.00                                         13.00 - 13.20

                                                                         tel. 42 650 17 17                      

Powyższy telefon czynny w godzinach pracy biura oraz w przypadku awarii w dni wolne od pracy w godz. 10.00 - 18:00. 

Zgłoszenia w dni robocze po godzinach pracy można dokonywać nagrywając się na automat zgłoszeniowy pod numerem 42 650 26 45.
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OFERTA I CENNIK USŁUG INTERNETOWYCH


