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w Tyczynie

CENNIK
USŁUG INTERNETOW YCH

Wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011



Rozdział 1
POŁĄCZENIA KOMUTOWANE DO INTERNETU

(modemem analogowym).

1. Opłata za jednostki taryfikacyjne

Cena jednostki 
taryfikacyjnej

Opłata w 
złotych 

Kwota 
podatku VAT 

Opłata końcowa 
w złotych 

w pakiecie STANDARD 
w pakiecie TANI ABONAMENT 

0,28 
0,57

(23%) 0,07 
(23%) 0,13 

0,35 
0,70 

2. Połączenia lokalne i strefowe do sieci INTERNET.

Każdy abonent OST otrzymuje miesięcznie 4 godziny 
bezpłatnego dostępu do Internetu przy połączeniach 
na numer dostępowy 020 9191.

Połączenia

Częstotliwość zaliczania jednostki taryfikacyjnej, za 
każde rozpoczęte: 

W dni robocze 
W soboty, niedziele i 

święta 

800-1800 1800-2200 2200-800 800-2200 2200-800 

- połączenia lokalne
numer dostępowy

020 9191
6 minut 9 minut 15 minut 9 minut 15 minut 

- połączenia strefowe
np. numer dostępowy

TPSA: 020 2122 
3 minuty 6 minut 6 minut 6 minut 6 minut 

3. Ryczałty na połączenia z Internetem na numer

dostępowy 020 9191.
Ryczałt to komfort stałej liczby godzin dostępu do Internetu za ustaloną z góry miesięczną opłatę. Pora 

dnia i dzień tygodnia nie gra roli - dopóki nie wyczerpie się limit czasowy, zawsze obowiązuje ta sama cena.  
Z usługi mogą skorzystać wszyscy abonenci OST. 

Dostępne warianty czasowe: 

Rodzaj Usługi Rodzaj wariantu czasowego.
CENA netto

/mies.
CENA brutto

/mies.

Pakiet 20 20 godzin 30,00 zł 36,90 zł

Pakiet 35 35 godzin 45,00 zł 55,35 zł

Pakiet 60 60 godzin 60,00 zł 73,80 zł

Konfiguracja dostępu przy zryczałtowanej opłacie za połączenia – nie różni się od tradycyjnego połączenia 
„ppp”. Wszystkie ustawienia pozostają identyczne a zmianie ulega jedynie sposób, w jaki naliczane będą opłaty 
dla Państwa numeru telefonicznego.

Połączenia w ramach pakietu mogą być realizowane o każdej porze dnia i nocy. Po przekroczeniu limitu 
godzin w danym pakiecie opłata naliczana jest zgodnie z cennikiem połączeń.

Miesięczna opłata  jest  płatna z góry za każdy miesiąc  świadczenia  usługi.  Limity  czasu określone dla 
każdego  pakietu  obejmują  rzeczywisty  czas  połączeń  z dokładnością  sekundową.  Po  przekroczeniu  limitu 
godzin, Klient będzie obciążany opłatą wynikającą z cennika.

Niewykorzystany limit godzin w ramach pakietu internetowego w danym miesiącu kalendarzowym nie jest 
przenoszony na następny miesiąc kalendarzowy.

W przypadku zamówienia usługi w trakcie trwania miesiąca opłata pobierana jest tak jak za cały miesiąc, z 
przyznanym jednocześnie pełnym ryczałtem godzinowym.

Ryczałtów nie stosuje się dla osób, które wybierają pakiet TANI ABONAMENT.



Rozdział 2
DOSTĘP DSL DO INTERNETU (łącza stałe)

Nazwa Usługi

Opłaty

Z aktywną linią 
telefoniczną

Bez aktywnej linii telefonicznej

Umowa na czas 
nieokreślony

Umowa na 24 
miesiące

netto brutto netto brutto netto brutto

Instalacja bez modemu 100,00 zł 123,00 zł 400,00 zł 492,00 zł 100,00 zł 123,00 zł

Instalacja z modemem 
podstawowym (Ether. i USB)

– dla wszystkich rodzajów łączy
200,00 zł 246,00 zł 500,00 zł 615,00 zł 200,00 zł 246,00 zł

Instalacja z modemem ze 
switchem 4-port. i  Wi-Fi
– dla wszystkich rodzajów łączy

350,00 zł 430,50 zł 650,00 zł 799,50 zł 350,00 zł 430,50 zł

Opłata ryczałtowa za 
wymianę uszkodzonego 

modemu

- podstaw. 56,91 zł 70,00 zł 56,91 zł 70,00 zł 56,91 zł 70,00 zł

- Wi-Fi 121,95 zł 150,00 zł 121,95 zł 150,00 zł 121,95 zł 150,00 zł

Przeniesienie usługi do innej 
lokalizacji

40,65 zł 50,00 zł 40,65 zł 50,00 zł 40,65 zł 50,00 zł

Przejęcie uprawnień do korzystania z 
łącza od dotychczasowego klienta

40,65 zł 50,00 zł 40,65 zł 50,00 zł 40,65 zł 50,00 zł

Każde naruszenie zasad regulaminu, 
bądź ponowne włączenie usługi
zawieszonej lub wyłączonej za 
nieuregulowanie rachunków

50,00 zł 61,50 zł 50,00 zł 61,50 zł 50,00 zł 61,50 zł

Usługa serwisowa – za każdą 
rozpoczętą godzinę

50,00 zł 61,50 zł 50,00 zł 61,50 zł 50,00 zł 61,50 zł

Nieuzasadnione wezwanie serwisu 50,00 zł 61,50 zł 50,00 zł 61,50 zł 50,00 zł 61,50 zł



1. Usługa OST INTERNET

Miesięczna opłata za usługę:

Nazwa Usługi

Szybkość 
transmisji 

do/od 
abonenta

Ceny usług
Z aktywną linią telefoniczną Bez aktywnej linii telefonicznej

udziałowcy nieudziałowcy
Umowa na czas 

nieokreślony
Umowa na 24 

miesiące

netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto

OST INTERNET 
2M

2 Mbit/s / 
512 kbit/s

32,52 zł 40,00 zł 40,65 zł 50,00 zł 60,65 zł 74,60 zł 40,65 zł 50,00 zł

OST INTERNET 
4M *

4 Mbit/s / 
512 kbit/s

56,91 zł 70,00 zł 65,04 zł 80,00 zł 85,04 zł 104,60 zł 65,04 zł 80,00 zł

OST INTERNET 
8M *

8 Mbit/s / 
512 kbit/s

81,30 zł 100,00 zł 89,43 zł 110,00 zł 109,43 zł 134,60 zł 89,43 zł 110,00 zł

Zwiększenie 
szybkości 
transmisji

od abonenta *

do 1 Mbit/s 20,00 zł 24,60 zł 20,00 zł 24,60 zł 20,00 zł 24,60 zł 20,00 zł 24,60 zł

* uwarunkowane możliwościami technicznymi operatora

Uwagi : 

- Dynamiczny adres IP nadawany automatycznie.

- Dopłata miesięczna za stały adres IP na interfejsie WAN: 10 zł + 23% VAT = 12,30 zł 

- Udostępnienie usługi poza lokal (również po łączach Wi-Fi):
trzykrotność miesięcznej opłaty za usługę za każde podłączenie 
i za każdy rozpoczęty okres rozliczeniowy takiego udostępnienia.

2. Usługa OSTDSL – dostępna tylko dla firm (REGON)

Miesięczna opłata za usługę:

Nazwa Usługi
Szybkość 

transmisji do/od 
abonenta.

Ceny usług

Z aktywną linią 
telefoniczną

Bez aktywnej linii telefonicznej

Umowa na czas 
nieokreślony

Umowa na 24 
miesiące

netto brutto netto brutto netto brutto

OSTDSL 2M/512 2Mbit/s / 512kbit/s 158,70 zł 195,20 zł 178,70 zł 219,80 zł 158,70 zł 195,20 zł

OSTDSL 4M/512 4Mbit/s / 512kbit/s 188,45 zł 231,80 zł 208,45 zł 256,39 zł 188,45 zł 231,80 zł

OSTDSL 6M/512 * 6Mbit/s / 512kbit/s 238,05 zł 292,80 zł 258,05 zł 317,40 zł 238,05 zł 292,80 zł

OSTDSL 10M/512 * 10Mbit/s / 512kbit/s 287,64 zł 353,80 zł 307,64 zł 378,40 zł 287,64 zł 353,80 zł

Zwiększenie 
szybkości transmisji

od abonenta *
do 1 Mbit/s 40,00 zł 49,20 zł 40,00 zł 49,20 zł 40,00 zł 49,20 zł

* uwarunkowane możliwościami technicznymi operatora

Uwagi : 
- Stały adres IP.
- Dopłata za dodatkowe 4 adresy IP:  jednorazowo 100 zł + 23% VAT = 123 zł 



Rozdział 3
DOSTĘP Radiowy (Wi-Fi) DO INTERNETU

(dostępny tylko w określonych lokalizacjach)

SSID: OST-NET_0172299801

Nazwa Usługi
Opłaty

netto brutto

Aktywacja 0,00 zł 0,00 zł

Pierwszy miesiąc po 
zarejestrowaniu

0,00 zł 0,00 zł

Adres IP publiczny 0,00 zł 0,00 zł

Każde naruszenie zasad 
regulaminu, bądź ponowne 

włączenie usługi
zawieszonej lub wyłączonej za 
nieuregulowanie rachunków

50,00 zł 61,50 zł

Usługa serwisowa – za każdą 
rozpoczętą godzinę

50,00 zł 61,50 zł

Nieuzasadnione wezwanie serwisu 50,00 zł 61,50 zł

Miesięczna opłata za usługę:

Usługa
Opłaty

netto brutto

512 kbit/s 24,39 zł 30,00 zł

1 Mbit/s 40,65 zł 50,00 zł

Uwagi : 

- Dynamiczny adres IP publiczny.
- Udostępnienie usługi poza lokal:

trzykrotność miesięcznej opłaty za usługę za każde podłączenie 
      i za każdy rozpoczęty okres rozliczeniowy takiego podłączenia.
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