
Cennik usługi dostęp do Internetu MSNET 

Świadczonej przez CYBERNET Karol Samulski dla Biznesu 

                                                                                                                      
 

 

Opłaty instalacyjne dla jednego stanowiska                                                               kwota netto 

   Poz.                                               Rodzaj usługi 

1. Instalacja usługi – światłowód                                                                      500,00zł 

 
Miesięczne opłaty abonamentowe za usługę dostęp do Internetu Dostęp w technologii FTTx (światłowód) - dla umów 

na czas nieokreślony 

    Poz.                                              Rodzaj usługi 
          MSNET fiber biznes 100 Mb 

2. Dostęp do sieci Internet z maksymalna prędkością transmisji do / od Abonenta 100 mbit/s / 50 mbit/s.                  100,00 zł 

1 Publiczny adres IP 
          MSNET fiber biznes 300 Mb 

3. Dostęp do sieci Internet z maksymalna prędkością transmisji do / od Abonenta 300 mbit/s / 100 mbit/s                 200,00 zł 

          1 Publiczny adres IP 
          MSNET fiber biznes 600 Mb 

4. Dostęp do sieci Internet z maksymalna prędkością transmisji do / od Abonenta 600 mbit/s / 200 mbit/s                  250,00 zł 

1 Publiczny adres IP 

 
Inne opłaty 

 

     Poz.                                              Rodzaj usługi               
5. Zmiana Abonenta w wyniku przejęcia praw i obowiązków wynikających z umowy w obrębie jednego lokalu.      50,00 zł  
6. Zmiana miejsca instalacji zgodnie z pozycjami 1 niniejszego cennika 

7. Naprawa kabla do transmisji                                                                                                                   wg. kosztorysu 

8. Udostępnienie usługi po za lokal, osobom trzecim, świadczenie usług telekomunikacyjnych                                   500,00 zł 
(Paragraf § 4 , punkt 3 Regulaminu) 

 
 

Objaśnienia i informacje 

 
1. Opłata określona w poz.1 obejmuje instalację, przetestowanie urządzeń i usługi dostęp do Internetu MSNET z lokalu Abonenta do sieci 

Internet. Pobierana jest jednorazowo od Abonenta, z którymi Operator zawarł umowę o świadczenie usługi dostęp do Internetu MSNET 

przez CYBERNET Karol Samulski, w trybie i na warunkach określonych w Regulaminie świadczenia usług przez przez cb-net.pl dla 
Biznesu. 

 

2. Urządzenia udostępnione Abonentowi pozostają własnością Operatora. 
3. Opłata abonamentowa jest płatna z góry za każdy miesiąc świadczenia usługi. 

4. W opłacie abonamentowej zawarte jest: 

2) opłata za użytkowanie urządzeń. 
5. We wszystkich opcjach jest brak ograniczeń ilości przesyłanych informacji, prędkość gwarantowana zgodnie z Regulaminem usługi. 

6. Do wszystkich cen należy doliczyć należny podatek VAT 23%. 
Cennik aktualny od 11.01.2021 dla umów zawartych od tej daty. 

1) korzystanie przez Abonenta z określonej opcji usługi dostęp do Internetu MSNET. 

 


