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Cennik Usług Telekomunikacyjnych

świadczonych przez

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „DUNA”

Plan Standardowy

Nazwa usługi Cena 
netto

VAT
Cena 
brutto

Aktywacja usługi (nowa instalacja) 
umowa na czas nieokreślony

81,15 23% 99,81

Aktywacja usługi dla abonamentów S,M,L,XL,XXL (nowa instalacja)  
umowa na czas określony 12 miesięcy

1,00 23% 1,23

Aktywacja usługi dla abonamentów XS,S,M,L,XL,XXL (nowa instalacja)  
umowa na czas określony 24 miesięcy

1,00 23% 1,23

Aktywacja usługi dla abonamentów XS,S,M,L,XL,XXL (nowa instalacja)  
umowa na czas określony 36 miesięcy

1,00 23% 1,23

Aktywacja usługi dla abonamentu XS (nowa instalacja)  
umowa na czas określony 12 miesięcy

40,16 23% 49,40

Aktywacja usługi (uruchomienie dostępu przy już istniejącej instalacji)
umowa na czas nieokreślony

1,00 23% 1,23

Opłata aktywacyjna nie zawiera ceny ew. karty sieciowej (jeżeli Abonent nie posiada).

ABONAMENT S

przepływność Portu do 8 Mbit/s do Abonenta, 1 Mbit/s od Abonenta
(w godzinach nocnych bez limitu transferów)

umowa na 24 miesięcy – 3 pierwsze miesiące  50% ceny

umowa na 36 miesięcy – 6 pierwszych miesiący  50% ceny

39,34 23% 48,39

ABONAMENT M

przepływność Portu do 20 Mbit/s do Abonenta, 2 Mbit/s od Abonenta
(w godzinach nocnych bez limitu transferów)

umowa na 24 miesięcy – 3 pierwsze miesiące  50% ceny

umowa na 36 miesięcy – 6 pierwszych miesiący  50% ceny

47,54 23% 58,48

ABONAMENT XL

przepływność Portu do 40 Mbit/s do Abonenta, 2 Mbit/s od Abonenta
(w godzinach nocnych bez limitu transferów)

umowa na 24 miesięcy – 3 pierwsze miesiące  50% ceny

umowa na 36 miesięcy – 6 pierwszych miesiący  50% ceny

68,03 23% 83,68

ABONAMENT XS

przepływność Portu do 1,5Mbit/s do Abonenta, 0,5 Mbit/s od Abonenta
(w godzinach nocnych bez limitu transferów)

umowa na 36 miesięcy – 3 pierwsze miesiące  50% ceny

24,59 23% 30,25

WYKUPUJĄC DOWOLNY ABONAMENT UŻYTKOWNIK UZYSKUJE W CENIE:

- Do 3 Zewnętrznych adresów IP !!! *

- Podwojenie pasma w godzinach nocnych**

- Szybkie konto pocztowe o pojemności 1GB*** z ochroną antywirusową i antyspamową

- Konto WWW/FTP o pojemności 1GB*** (opcjonalnie dostęp do bazy danych****)

- Brak limitu transferów

DODATKOWO:

- dostęp do huba DC++, serwera gier, panelu administracyjnego, a w nim:  

(faktury  w formacie PDF, bieżący stan salda, statystki obciążenia własnego łącza) 

Publiczny adres IP 4,10 23% 5,04

Abonament za kolejny komputer w ramach już wykupionego pasma, 
korzystanie jednoczesne

8,20 23% 10,08
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Abonament za kolejny komputer w ramach już wykupionego pasma, 
korzystanie naprzemienne

bezpłatne, 
powyżej 3 komputerów – 

negocjowane

Zmiana rodzaju usługi na usługę o niższej opłacie abonamentowej 36,89 23% 45,37

* Korzystanie naprzemienne. Adres Zewnętrzny nie jest adresem Publicznym.

** W godzinach nocnych od 1:00 do 7:00 obowiązuje dodatkowe PODWOJENIE przepustowości! Operator zastrzega sobie prawo ograniczenia terytorialnego  

podwojenia przepustowości. Aktualne informacje o lokalizacjach nie objętych podwojeniem na stronie www.duna.pl.

*** Konto WWW i EMAIL mają wspólną pojemność 1GB.

**** Na wniosek  abonenta, wyłącznie w celach niekomercyjnych. 

Pozostałe Usługi Telekomunikacyjne

Nazwa usługi Cena 
netto

VAT
Cena 
brutto

Zawieszenie Usług Telekomunikacyjnych na wniosek Abonenta
minimalnie na 3, maksymalnie 9 pełnych cykli rozliczeniowych – opłata jednorazowa
(okres zawieszenia nie może łączyć się z okresem wypowiedzenia)

40,98 23% 50,41

Wznowienie Usług Telekomunikacyjnych na wniosek Abonenta – po zawieszeniu bezpłatnie

Cesja Umowy o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych bezpłatnie

Usługi serwisowe / instalacyjne

Nazwa usługi Cena 
netto

VAT Cena brutto

Konfiguracja komputera Abonenta do pracy w sieci 
na życzenie Abonenta

32,79 23% 40,33

Wizyta specjalisty/instalatora sieci w celu usunięcia awarii 
z winy Abonenta oraz serwis płatny, stawka za każdą rozpoczętą godzinę pracy

32,79 23% 40,33

Instalacja i konfiguracja sieci bezprzewodowej w lokalu abonenta 
w przypadku, gdy urządzenie do dostępu bezprzewodowego dostarcza abonent

32,79 23% 40,33

Instalacja i konfiguracja sieci bezprzewodowej w lokalu abonenta 
w przypadku, gdy urządzenie do dostępu bezprzewodowego dostarcza operator

32,79 23%

40,33
+ 

        koszt
urządzenia

Materiały instalacyjne

Nazwa materiału jm. Cena netto VAT Cena brutto

Karta sieciowa PCI  100Mbps do komputera stacjonarnego szt. 24,6 23% 36,9

Przedłużacz UTP kat. 5 mb. 1,23 23% 3,02

Urządzenie do dostępu bezprzewodowego Router/AP WiFi BG szt. od 90,17* 23% od 110,00*

Switch Ethernet 10/100 5-portowy szt. 69,68 23% 85,7

Objaśnienia:
* w zależności od klasy i modelu urządzenia
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