Cennik Usługi Optymalna-2
dla umów na czas nieokreślony
Optymalna-2
2M

Optymalna-2
4M

Optymalna-2
6M

Optymalna-2
10M

Optymalna-2
15M

Prędkość maksymalna
pobierania/wysyłania do

2048/256 Kbps

4096/256 Kbps

6144/256 Kbps

10240/256 Kbps

15360/256 Kbps

Abonament miesięczny przy
umowie na czas nieokreślony

50,00 zł

65,00 zł

75,00 zł

90,00 zł

120,00 zł

Opłata aktywacyjna przy umowie na czas nieokreślony wynosi 300 zł.

Specyfikacja Usługi Optymalna-2
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

Usługa Optymalna-2 jest usługą dostępu do sieci internet w technologiach radiowych.
Usługa Optymalna-2 świadczona jest na podstawie umów na minimalny okres 12 lub 24 miesięcy bądź na czas nieokreślony.
Abonent samodzielnie dokonuje zakupu urządzenia dostępowego CPE zgodnego z minimalnymi parametrami technicznymi i konfiguracyjnymi wymaganymi w Sieci
Dostawcy Usług. Wymagania techniczne dla urządzenia dostępowego wymaganego do świadczenia Usługi przez Dostawcę Usług:
•
Urządzenia zgodne z technologią AirMax MIMO TDMA
•
Urządzenie z wgranym plikiem konfiguracyjnym dostarczonym przez Dostawcę Usług
•
Radiowe pasmo pracy urządzenia 5GHz
•
Urządzenie pracujące w trybie bezprzewodowym „station” oraz w trybie sieciowym „router.
Abonent samodzielnie wykonuje instalację urządzeń oraz okablowania. Koszty wykonania instalacji oraz dodatkowych materiałów bądź urządzeń obciążają
Abonenta. Dostawca Usług udostępnia Abonentowi listę autoryzowanych niezależnych podwykonawców, którym Abonent może zlecić instalację i konfigurację
sprzętu.
Podane prędkości są wyrażone maksymalnymi prędkościami dostępnymi dla Abonenta, prędkości minimalne są określone w Regulaminie. Dostawca Usług świadczy
usługi transmisji danych w zakresie istniejących możliwości technicznych. Orientacyjna mapa zasięgu jest dostępna na stronie http://multiip.pl/mapa_zasiegu.html. O możliwości świadczenia usługi decyduje sprawdzenie warunków technicznych przeprowadzonych bezpłatnie każdorazowo przez
pracownika technicznego Multi-IP Telekomunikacja Sp. z o.o. lub autoryzowanego montera.
Każdy abonent otrzymuje prawo wykupienia zewnętrznego numeru IP na kolejne 3-miesięczne okresy. Po upływie każdego okresu 3-miesięcznego numer IP może
ulec zmianie z przyczyn technologicznych. W przypadku braku rezygnacji abonenta usługa ulega przedłużeniu na kolejny okres 3 miesięcy. Opłata za zewnętrzny
numer IP wynosi 10 zł miesięcznie.
Oferta jest ograniczona terytorialnie do miejsc objętych zasięgiem sygnału sieci Multi-IP Telekomunikacja dla usługi „Optymalna-2”.
Wszystkie ceny podane w Cenniku Usług zawierają podatek od towarów i usług.
Klient zawierając umowę poza lokalem przedsiębiorstwa posiada prawo odstąpienia od niej w ciągu 14 dni bez podania przyczyny.

Cennik Usług Dodatkowych dla Usługi Optymalna-2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nieuzasadnione wezwanie technika (2
Naprawa uszkodzonego złącza kablowego (2
Opłata za zmianę numeru IP (1
Wymiana Sprzętu należącego do Dostawcy Usług
w przypadku zmiany usługi na wniosek abonenta
Odbiór Sprzętu z lokalu abonenta po zakończeniu umowy (1
Demontaż zainstalowanego Sprzętu na wniosek abonenta
Opłata za nie zwrócenie Sprzętu w terminie
(nie dotyczy konsumentów)
Szczegółowy wykaz wykonanych usług (1
Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Umowy (1

60 zł
65 zł
150 zł
450 zł
120 zł
120 zł
100 zł
60 zł
50 zł

10.
11.
12.
13.

Wystawienie duplikatu faktury lub rachunku (1
10 zł
Wymiana zasilacza uszkodzonego przez przepięcie elektryczne (1
50 zł
Konfiguracja karty sieciowej w Urządzeniu Końcowym (2
60 zł
Godzina pracy serwisu (2
60 zł
1)
Świadczone na życzenie abonenta
2)
Świadczone na życzenie abonenta i z przyczyn leżących po jego stronie.

Naprawa uszkodzonego okablowania lub urządzeń (Sprzętu) jest wyceniana
indywidualnie i zależy od ilości niezbędnych materiałów oraz ilości roboczogodzin.
Klient przed wykonaniem prac zatwierdza wycenę. Sprzęt jest wyceniany na bazie
aktualnych kosztów odtworzeniowych identycznego modelu.
Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT.

Kontakt z przedstawicielem
tel. 58 350 61 51 lub 531 10 10 70

