Cennik usług dostępu do Internetu świadczonych przez POTel spółka jawna dla umów na czas nieokreślony bez promocji
Nazwa Pakietu
Abonament miesięczny

STANDARD
75,00 zł

STANDARD PRO
90,00 zł

MEDIUM
145,00 zł

PREMIUM
199,00 zł

ULTRA
249,00 zł

Prędkość maksymalna
pobierania/wysyłania :

2/1Mbps

6/1Mbps

10/1Mbps

14/1Mbps

20/1Mbps

1/0,5Mbps

3/0,5Mbps

5/0,5Mbps

7/0,5Mbps

10/0,5Mbps

350,00 zł

350,00 zł

300,00 zł

300,00 zł

300,00 zł

Prędkość zwykle dostępna
pobierania/wysyłania :*
Opłata aktywacyjna

*Prędkość zwykle dostępna pobierania/wysyłania określa średnią prędkość pobierania/wysyłania danych w kierunku do/od Abonenta możliwą do uzyskania przez co najmniej 70% okresu rozliczeniowego. Deklarujemy, że prędkość minimalna
w niniejszej ofercie stanowi nie mniej niż 30% wartości prędkości maksymalnych określonych w ofercie. Wszystkie podane kwoty zawierają podatek Vat. Do każdego z powyższych pakietów Abonent może aktywować usługi dodatkowe
zgodnie z warunkami określonymi w cenniku usług dodatkowych

Cennik usług w promocji „2021” dla umów oraz aneksów do umów na czas określony 24 miesiące
Promocja obowiązuje dla umów podpisanych od 01.01.2021r. do odwołania

Nazwa Pakietu
Rabat za e-fakturę

STANDARD
50,00 zł
6,00 zł

STANDARD PRO
55,00 zł
6,00 zł

MEDIUM
65,00 zł
6,00 zł

PREMIUM
75,00 zł
6,00 zł

ULTRA
85,00 zł
6,00 zł

Abonament miesięczny z e-fakturą

Abonament miesięczny

44,00 zł

49,00 zł

59,00 zł

69,00 zł

79,00 zł

Prędkość maksymalna
pobierania/wysyłania do:*

4/1Mbps

10/1Mbps

20/2Mbps

30/3Mbps

50/5Mbps

Prędkość zwykle dostępna
pobierania/wysyłania :*

2/0,5Mbps

5/0,5Mbps

10/1Mbps

15/1,5Mbps

25/2,5Mbps

149,00 zł

49,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

Opłata aktywacyjna

*Prędkość zwykle dostępna pobierania/wysyłania określa średnią prędkość pobierania/wysyłania danych w kierunku do/od Abonenta możliwą do uzyskania przez co najmniej 70% okresu rozliczeniowego. Deklarujemy, że prędkość minimalna
w niniejszej ofercie stanowi nie mniej niż 30% wartości prędkości maksymalnych określonych w ofercie. Wszystkie podane kwoty zawierają podatek Vat. Do każdego z powyższych pakietów Abonent może aktywować usługi dodatkowe
zgodnie z warunkami określonymi w cenniku usług dodatkowych
Tabela informacyjna o łącznych wartościach opłat w minimalnym czasie trwania umowy oraz o łącznych udzielonych w ramach promocji ulg na opłaty aktywacyjne oraz opłaty abonamentowe w porównaniu do cennika
podstawowego umów na czas nieokreślony

Nazwa Pakietu

STANDARD

STANDARD PRO

MEDIUM

PREMIUM

ULTRA

Suma opłat
Suma opłat
poza
Suma opłat
Suma
poza
promocją
w promocji udzielonej ulgi promocją

Suma opłat
Suma opłat
Suma opłat
Suma opłat
Suma
poza
Suma opłat
Suma
poza
Suma opłat
Suma
poza
Suma opłat
Suma
w promocji udzielonej ulgi promocją w promocji udzielonej ulgi promocją w promocji udzielonej ulgi promocją w promocji udzielonej ulgi

Umowa na czas określony 24
miesiące bez e-faktury

2 150,00 zł

1 349,00 zł

801,00 zł

2 510,00 zł

1 369,00 zł

1 141,00 zł

3 780,00 zł

1 561,00 zł

2 219,00 zł

5 076,00 zł

1 801,00 zł

3 275,00 zł

6 276,00 zł

2 041,00 zł

4 235,00 zł

Umowa na czas określony 24
miesiące z e-fakturą

2 150,00 zł

1 205,00 zł

945,00 zł

2 510,00 zł

1 225,00 zł

1 285,00 zł

3 780,00 zł

1 417,00 zł

2 363,00 zł

5 076,00 zł

1 657,00 zł

3 419,00 zł

6 276,00 zł

1 897,00 zł

4 379,00 zł

