
CENNIK USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU
ŚWIADCZONEJ PRZEZ ESPOL SP. Z O.O.

obowiązuje dla umów zawartych od  12.06.2013

OPŁATY ABONAMENTOWE 

Nazwa taryfy
*prędkość maksymalna

Prędkość 
wysyłania

prędkość maksymalna

Abonament miesięczny 
brutto dla umów na czas określony 24 

miesiące

Abonament miesięczny 
brutto dla umów na czas nieokreślony

15 Mb/s 2,5 Mb/s 45,00 zł 90,00 zł
20 Mb/s 5 Mb/s 50,00 zł 100,00 zł
30 Mb/s 10 Mb/s 55,00 zł 110,00 zł
40 Mb/s 10 Mb/s 60,00 zł 120,00 zł
50 Mb/s 10 Mb/s 65,00 zł 130,00 zł
60 Mb/s 20 Mb/s 70,00 zł 140,00 zł
100 Mb/s 20 Mb/s 100,00 zł 200,00 zł
150 Mb/s 20 Mb/s 150,00 zł 300,00 zł
* Maksymalna prędkość pobierania mierzona jest od rutera brzegowego operatora. Oferowana maksymalna prędkość jest uzależniona od 

możliwości technicznych łącza telekomunikacyjnego w danym obszarze sieci operatora, możliwości technicznych urządzenia klienckiego 
oraz od możliwości serwisów internetowych, z którymi kontaktuje się klient. 

** Oferta ograniczona  terytorialnie do obszaru, na którym technologia łącza pozwala na świadczenie usługi dostępu do internetu o danej 
przepustowości

OPŁATY DODATKOWE I MANIPULACYJNE

Rodzaj usługi Kwota brutto

Instalacja i aktywacja usługi dostępu do internetu w promocji (nie dotyczy taryf 100 Mb/s i 150 Mb/s) 15,00 zł

Instalacja i aktywacja usługi dostępu do internetu 550,00 zł

Instalacja i aktywacja usługi dostępu do internetu w lokalu, w którym jest okablowanie Espol 200,00 zł

Instalacja i aktywacja dodatkowej usługi dostępu do internetu w tym samym lokalu 80,00 zł

Instalacja karty sieciowej w komputerze klienta 40,00 zł

Zakup karty sieciowej 40,00 zł

Wysłanie faktury listem poleconym na terenie RP 7,50 zł

Zmiana planu taryfowego i pakietu z abonamentu o cenie wyższej na niższą 25,00 zł

Ponowne włączenie usługi wyłączonej z powodu zaległości w opłatach lub nieprzestrzegania postanowień 
regulaminu 80,00 zł

Zmiana miejsca lokalizacji w zasobach sieci Espol w przypadku istniejącego okablowania w nowym lokalu 
klienta 55,00 zł

Zmiana miejsca lokalizacji w zasobach sieci Espol w przypadku braku istniejącego  okablowania w nowym 
lokalu klienta 80,00 zł

Czasowe zawieszenie od 1 do 2 miesięcy korzystania z usługi na życzenie abonenta płatne z góry* 35,00 zł

Czasowe zawieszenie od 3 do 6 miesięcy korzystania z usługi na życzenie abonenta płatne z góry* 70,00 zł

Cesja umowy na nowego użytkownika w tym samym lokalu 55,00 zł

Kabel skrętka UTP - cena za 1 metr 2,00 zł

Korzystanie z publicznego stałego adresu IP** 10 zł/opłata miesięczna

Zmiana stałego publicznego adresu IP na inny 50,00 zł
*opłata pobierana jest z góry, niezależnie od ilości miesięcy, na które zawieszenie zostało przyjęte.  
**klient automatycznie otrzymuje publiczny adres IP ( zmienny ). Operator zastrzega sobie prawo do zmiany stałego publicznego adresu IP na inny. Uwarunkowane jest to możliwościami technicznymi Operatora.

Opłaty za usługi biura technicznego określone są w odrębnym cenniku.
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