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CONECT Obsługa Klienta: 
 

Oferta i sprzedaż usług              tel. 531 517 705 
 

Faktury i płatności          tel. 515 070 181 
 

Serwis i pomoc techniczna       tel. 724 918 886 
 

E-mail                               bok@conect.net.pl 
 

 

Cennik Usług 
pozataryfowych i dodatkowych 
                  

 
 (opłaty ceny zł brutto) 

 
 

 
 
 

 

 
Nazwa Usługi 

 
Cena usługi 

 

Aktywacja usług umowa na 12 miesięcy - Telewizja Kablowa IPTV Dekoder KORBOX 60,00 

Aktywacja usług umowa na 24 miesiące - Telewizja Kablowa IPTV Dekoder KORBOX 30,00 

Router światłowodowy z WiFi - dzierżawa w promocji 0,00 

Router światłowodowy z WiFi - dzierżawa oferta podstawowa 10,00 

Router światłowodowy z WiFi - zakup na własność lub opłata należna w momencie utraty lub 
uszkodzenia 

500,00 

Router WiFi - dzierżawa w promocji 0,00 

Router WiFi - dzierżawa oferta podstawowa 10,00 

Router WiFi - zakup na własność lub opłata należna w momencie utraty lub uszkodzenia w zależności od oferty 

Urządzenie antenowe 2,4/5GHz - dzierżawa w promocji 0,00 

Urządzenie antenowe 2,4/5GHz - dzierżawa oferta podstawowa 10,00 

Urządzenie antenowe 2,4/5GHz - zakup na własność lub opłata należna w momencie utraty lub 
uszkodzenia 

500,00 

Dekoder telewizji IPTV STB - dzierżawa w promocji  0,00 

Dekoder telewizji IPTV STB - dzierżawa oferta podstawowa 10,00 

Dekoder telewizji IPTV STB - zakup na własność lub opłata należna w momencie utraty lub 
uszkodzenia 

500,00 

Zewnętrzny adres IP dla Konsumenta 10,00 

Zewnętrzny adres IP Biznes 12,30 

Nieuzasadnione wezwanie lub/i dojazd technika Conect  do klienta 61,50 

Konsultacje techniczne dotyczące podłączenia do sieci 0,00 

Ponowna Aktywacja - uruchomienie usług po wstrzymaniu (zawieszeniu) lub ograniczeniu ich 
świadczenia spowodowanym nieuregulowaniem płatności lub naruszeniem regulaminu lub w 
przypadku nowej umowy 

30,00 

Usunięcie skutków awarii powstałej z winy użytkownika Wycena koszt. 

Przeniesienie łącza w obrębie lokalu Wycena koszt. 

Podwyższona opłata instalacyjna Wycena koszt. 

Niezwrócenie lub utrata sprzętu objętego użyczeniem/dzierżawą w momencie rozwiązania umowy 500,00 

Niezwrócenie lub utrata sprzętu dodatkowego z usługi Wi-Fi                                               350,00 

Usługa serwisowa sprzętu Wycena koszt. 

Przeniesienie łącza poza obręb lokalu Wycena koszt. 

Biling - wykaz połączeń wychodzących - wydruk papierowy 5,00 

Biling - wykaz połączeń wychodzących - elektroniczny na maila 0,00 

Koszt wezwania do zapłaty 15,00 

Wystawienie Faktury w formie papierowej z wysyłką 15,00 

Wystawienie Faktury - odbiór osobisty lub dostarczenie drogą elektroniczną 0,00 

Pilot do dekodera STB - zakup na własność lub opłata należna w momencie utraty lub uszkodzenia 50,00 

Zasilacz do STB - zakup na własność lub opłata należna w momencie utraty lub uszkodzenia 30,00 

Przewód HDMI - zakup na własność lub opłata należna w momencie utraty lub uszkodzenia 15,00 

Cesja Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych (opłatę za Cesję ponosi Cedent) 39,00 

Zmiana numeru telefonu stacjonarnego 50,00 

Patchcord SC/APC 39,00 

Patchcord UTP RJ45 (w zależności od długości kabla) Wycena koszt. 

Zasilacz (router, ONU, antenowy) 60,00 

Usługa Wi-Fi Plus (zł/m-c) 6,99  

Usługa Wi-Fi Max (zł/m-c) 9,99 

Usługa Wi-Fi Max Plus (zł/m-c) 13,99 

  


