
CENNIK USŁUG – LANNET 

 

CENNIK USŁUG SERWISOWYCH:  

- Przeniesienie instalacji do nowej lokalizacji – 60 zł 

- Wezwanie serwisanta do usterek nie wynikających z przyczyn po stronie operatora – 50 zł 

- Dodatkowe prace serwisowe np. : konfiguracja routera / wymiana kabla / wymiana wtyczek – 50 zł  

-  wymiana sprzętu uszkodzonego w wyniku wyładowań atmosferycznych i przepięć sieciowych („poburzowego”) –  

wg. aktualnych cen dostawców sprzętu + koszt prac serwisowych 50,- zł 

 

POZOSTAŁE INFORMACJE  
- Podane ceny są cenami brutto. 

- Do cen aktywacji poza granicami miasta Suwałki zostanie doliczony koszt dojazdu 30zł 

- W przypadku instalacji na czas nieokreślony cena aktywacji wynosi 350 zł. 

- W przypadku zapotrzebowania na dodatkowy sprzęt (router wifi) zostanie doliczona jednorazowa opłata w 

wysokości 80 zł  lub wysokość abonamentu zostanie powiększona o kwotę dzierżawy -  5 zł/mc. 

- Przy wszystkich ofertach indywidualnych prędkość wysyłania wynosi 768 kbit/s 

- Operator zastrzega sobie prawo do odmowy instalacji bez podania przyczyn. 

- Oferta dotyczy miejsc gdzie operator posiada warunki i możliwości dla świadczenia w/w oferty. 

OFERTA INDYWIDUALNA SKIEROWANA DO KLIENTÓW BIZNESOWYCH 

Zestawienie prędkości i cen (prędkości gwarantowane SYMETRYCZNE BIZNESOWE): 

Ceny prędkości gwarantowanych i symetrycznych wyliczane są indywidualnie na podstawie zapotrzebowania na ilość 

megabitów, długości Umowy oraz zastosowanego sprzętu do odbioru łącza. Zapytaj nas telefonicznie, już dzisiaj 

umów się na rozmowę z naszym konsultantem: 504 128 188 lub skontaktuj się pod adresem biuro@lannet.org. 

UWAGA !!!  

CENNIK NIE OBEJMUJE PROMOCJI, INFORMACJE O OPUSTACH (ULGACH) I CENACH W PROMOCJI DOSTĘPNE W 

ODRĘBNYCH REGULAMINACH PROMOCJI 

Zestawienie prędkości i cen – dostęp bezprzewodowy (Umowa na okres 12 lub 24 miesięcy) 

Przepustowość 

w Mbps: 
nazwa abonamentu: 

cena podstawowa abonamentu 

bez promocji 

cena aktywacji dla 

nowych klientów bez 

promocji  

 

2 LanNet/2K14/2048 70,00 zł 

4 LanNet/2K14/4096 85,00 zł 

6 LanNet/2K14/6144 100,00 zł 

8 LanNet/2K14/8192 120,00 zł 

10 LanNet/2K14/10240 140,00 zł 

350 zł 

 

Zestawienie prędkości i cen dla bloków okablowanych (Umowa na okres 24 miesięcy): 

Oferta dostępna tylko w lokalizacjach, w których Lannet posiada własne okablowanie. 

Przepustowość 

w Mbps: 
nazwa abonamentu: 

cena podstawowa abonamentu 

bez promocji 

cena aktywacji dla nowych 

klientów bez promocji  

2 LanNet 10M 90,00 zł 

4 LanNet 20M 120,00 zł 

6 LanNet 40M 150,00 zł 

8 LanNet 60M 180,00 zł 

300 zł 

 


