CENNIK
IK DOSTAWCY USŁUG - ASCOR
cennik dla Promocji “Sąsiedzi”
I. Opłaty abonamentowe

Nazwa usługi

miesięczna
czna
opłata po
upuście
brutto

S-NET-10 Mega

39,00 zł

50,00 zł

S-NET-20 Mega

49,00 zł

S-NET-25 Mega

miesięczny
upust brutto

miesięczna opłata brutto

upload

download

89,00 zł

1 Mb/s

10 Mb/s

70,00 zł

119,00 zł

2 Mb/s

20 Mb/s

55,00 zł

80,00 zł

135,00 zł

2,5
,5 Mb/s

25 Mb/s

S-NET-30 Mega

65,00 zł

90,00 zł

155,00 zł

3 Mb/s

30 Mb/s

S-NET-40 Mega

75,00 zł

100,00 zł

175,00 zł

4 Mb/s

40 Mb/s

S-NET-50 Mega

85,00 zł

110,00 zł

195,00 zł

5 Mb/s

50 Mb/s

II. Opłaty dodatkowe
kwota po upuście
brutto

jednorazowy
upust brutto

kwota brutto

Usługa
sługa

1 zł

-

1 zł

Instalacji przyłącza
cza radiowego.

99 zł

401 zł

500 zł

Opłata aktywacyjna za uruchomienie świadczenia usługi

123 zł

-

123 zł

Opłata za sprzedaż routera 4xLAN 100Mb/s + WiFi N

( 246 - 369 ) zł

-

( 246 - 369 ) zł

Opłata za sprzedaż routera 4xLAN 1000Mb/s + WiFi N, AC; Wifi 6

9 zł/m-c

-

9 zł/m-c

Publiczny adres IP

150zł

-

150 zł

Przeniesienie łącza
łą

50 zł

-

50 zł

Cesja umowy

5 zł/m-c

-

4 zł/m-c

Faktura w formie papierowej

70 zł

-

70 zł

Usługa serwisowa (za każda
żda rozpocz
rozpoczęta godzinę)

20 zł+2 zł /[m]kabla

-

20
0 zł+2 zł /[m]kabla

Kabel UTP + 2 x wtyk RJ45

70zł

Gniazdo RJ45+ montaż w lokalu klienta

70 zł
40 zł

-

40 zł

Zmiana taryfy z droższej
ższej na ta
tańszą

0 zł

-

0 zł

Zmiana taryfy z tańszej
ńszej na dro
droższą

500 zł

-

500 zł

Uszkodzenie lub utrata urządzenia dostępowego
dost

20 zł

-

20 zł

Koszt ponownej aktywacji po zaległościach
zaległo
płatniczych.

30 zł

Koszt wysłania wezwania o zaległych płatnościach.
płatno

30 zł

1. Uzyskanie dostępu do usługi możliwe
liwe jest wyłącznie
wył
w przypadku posiadania technicznych możliwoś
liwości świadczenia wybranej opcji usługi we
wskazanej lokalizacji.
2. Podane w cenniku przepływności
ci upload i download są
s wartościami maksymalnymi do routera brzegowego.
3.Cennik obowiązuje od: 01 marca 2021 roku i dotyczy zawarcia umowy na okres 24 - miesiące.
4.Cennik podaje kwoty brutto.
5. Oferta bez limitu pobierania danych.
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Regulamin Promocji
“Sąsiedzi”

1. Organizatorem promocji „Sąsiedzi” (dalej „Promocja”)) jest: ASCOR (dalej Dostawca usług lub Operator).
2. Akcja promocyjna trwa od 01 marca 2021 roku do odwołania.
3. Promocja skierowana jest do Abonentów Operatora, którzy nie posiadają
posiadaj zaległości
ci płatniczych wobec Dostawcy usług. Oraz regul
regularnie je opłacają.
4. Warunkiem skorzystania z Promocji jest:
a) posiadanie numeru ID, który zostaje nadany każdemu
demu użytkownikowi
u
usługi Internet, który zawarł z Dostawcą usług Umow
Umowę abonencką na dostęp do Internetu,
b) zaakceptowanie wystawiania przez Dostawcę usług faktur w formie elektronicznej,
c) akceptacja dostarczania im przez Dostawcę usług drogą
drog elektroniczną treści każdej proponowanej
roponowanej zmiany warunków Umowy abonenckiej, w tym warunków
określonych w Cenniku lub regulaminie właściwym
ciwym dla danej Usługi, na adres poczty elektronicznej określonej
lonej w Internetowym Biurze Obsługi Klienta
Klienta,
5. Za każdego
dego Nowego Klienta, który nie jest jeszcze abonentem (nie posiada żadnych usług), nie posiada numeru ID w sieci Operatora i podpisze z Operatorem umowę
umow na
czas określony 24 miesiące na usługę dostępu
pu do sieci Internet , Abonent polecający otrzyma zniżkę na abonament.
6. Promocyjna kwota wynosić będzie wartości opłacanego przez abonenta polecającego
polecaj
jednego miesiąca przez osobę polecającą (miesiąc gratis).
7. Ilość osób poleconych przez jednego Abonenta polecającego
ącego jest nieograniczona, a w związku
zwi
z tym Abonent polecający
cy może
moż otrzymać więcej niż jedną zniżkę
8. Uczestnik Promocji nie będzie zobowiązany
zany do zwrotu przyznanej ulgi (zwanej równie
również upustem) wynikającej
cej z dotychczas obowiązujących
obowi
Uczestnika Promocji
warunków promocyjnych, pod warunkiem
m ewentualnej zmiany zestawu pakietów Usług na warunkach Promocji w cenie równej lub wyższej
wy
sumie miesięcznych opłat
abonamentowych dotychczas świadczonych Usług.
9. Uczestnik promocji jest zobowiązany
zany do posiadania routera wifi i umieszczenie w swojej nazwie sieci bezprzewodowej SSID informacji polecającej
poleca
o treści: “ascornet.pl-nazwa sieci”, gdzie w miejscu treści
ci ”…nazwa sieci” uż
użytkownik może umieścić swoją prywatną nazwę.. Umieszczenie polecenia w SSID
S
routera nie uprawnia do
otrzymania upustu, lecz jest niezbędne
dne do otrzymania upustu w przypadku zgłoszenia się
si osób z polecenia, które podpiszą Umowę
Umow abonencką.
10. Na podstawie Regulaminu Promocji wprowadza się Cennik Promocji, stanowi
stanowiący załącznik
cznik nr 1 do Regulaminu Promocji. Opłaty abonamentowe podane
po
w Cenniku
Promocji są kwotami brutto.
11. Promocja nie łączy się z innymi promocjami,
12. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem Promocji, obowiązują
obowi
warunki świadczenia Usług przez Dostawcę usług zgodnie z Umow
Umową abonencką, Regulaminem
Świadczenia
wiadczenia Usług Telekomunikacyjnych oraz odpowiednimi cennikami świadczenia Usług Dostawcy usług. Pojęcia pisane
isane wielką
wielk literą, nie zdefiniowane w Regulaminie
Promocji, mają znaczenie określone w Regulaminie Świadczenia
wiadczenia Usług Telekomunikacyjnych.
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