CENNIK OPŁAT PRZYŁĄCZENIOWYCH
INTERNET STACJONARNY, MOBILNY, TELEFON STACJONARNY I KOMÓRKOWY

1.Niniejszy Cennik Opłat Przyłączeniowych skierowany jest do Klienta Indywidualnego oraz Klienta Biznesowego, który
podpisze umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych z Telestrada S.A.
2.Niniejszy cennik nie dotyczy umów z podmiotami publicznoprawnymi, w szczególności umów zawieranych na
podstawie postępowań przetargowych, w których wskazano inny obowiązujący cennik indywidualny.
3.Opłaty przyłączeniowe wymienione w niniejszym cenniku obejmują: opłaty aktywacyjne telefoniczne, opłaty
aktywacyjne mobilne, opłaty instalacyjne internetu stacjonarnego DSL, aDSL oraz opłatę instalacyjną symetrycznego
dostępu do internetu. Opłatą przyłączeniową w rozumieniu Operatora jest również opłata deinstalacyjna
Internetu Stacjonarnego aDSL.
4.Opłaty aktywacyjne telefoniczne, są opłatami za aktywację Klienta w Systemie Operatora. Obejmują przejęcie
obsługi numeru telefonu stacjonarnego od dotychczasowego Operatora w modelu WLR na linii analogowej lub
przeniesienie numeru telefonu stacjonarnego od dotychczasowego Operatora na usługę telefonu stacjonarnego w
modelu GSM, na karcie SIM.
5.Opłaty aktywacyjne mobilne są opłatami za aktywację klienta w Systemie Operatora poprzez uruchomienie
taryfy na karcie SIM. Opłata obejmuje uruchomienie usługi mobilnej i dostarczenie od Operatora karty SIM, na której
świadczona jest usługa.
6.Opłaty instalacyjne internetu stacjonarnego obejmują uruchomienie usługi internetu stacjonarnego aDSL lub DSL na
linii analogowej TP S.A. dla klienta indywidualnego oraz klienta biznesowego. Opłata instalacyjna symetrycznego
dostępu do Internetu ustalana jest przez Operatora każdorazowo według kosztów rzeczywistych.
7.Opłata deinstalacyjna internetu stacjonarnego obejmuje odłączenie usługi internetu stacjonarnego aDSL na linii
analogowej dla klienta Indywidualnego.
8.Opłaty przyłączeniowe usług
Usługa

Rodzaj opłaty

Telefon Stacjonarny
Plany Rodzinne

Opłata aktywacyjna telefoniczna

Telefon Stacjonarny
Plany Rodzinne Dzwoń do Wszystkich

Opłata aktywacyjna telefoniczna

Opłata
(netto)

Opłata
(brutto)

146,34 zł

180,00 zł

146,34 zł

180,00 zł

Internet Mobilny

Opłata aktywacyjna mobilna

243,90 zł

300,00 zł

Telefon komórkowy

Opłata aktywacyjna mobilna

243,90 zł

300,00 zł

40,65 zł

50,00 zł

Internet Stacjonarny aDSL
- klient indywidualny

Opłata instalacyjna

Internet Stacjonarny aDSL
– klient indywidualny

Opłata deinstalacyjna

40,65 zł

50,00 zł

Internet Stacjonarny DSL, aDSL
– klient biznesowy

Opłata instalacyjna

100,00 zł

123,00 zł

Internet Symetryczny
– klient biznesowy

Opłata Instalacyjna

Ustalana według kosztów
rzeczywistych

9.Niniejszy Cennik wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 r.

