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Ramowy Cennik usługi dostępu do Internetu dla Biznesu 
 

Obowiązuje od 1.06.2015  
 

Sileman Sp. z o.o. 
41-710 Ruda Śląska, ul. Jarosława Dąbrowskiego 35 

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS 
KRS:0000207875 

NIP: 641-23-15-845 
Kapitał zakładowy: 190.000,00 zł 

 
Cennik skierowany jest wyłącznie do Klientów biznesowych, a uzyskanie dostępu do usługi na warunkach w nim określonych 
możliwe jest wyłącznie w przypadku posiadania przez Dostawcę technicznych możliwości świadczenia  wybranej opcji usługi 
we wskazanej lokalizacji. W przypadku konieczności wykonania dedykowanego przyłącza do Abonenta, opłata jest  ustalana 
na podstawie indywidualnej kalkulacji kosztów. 
 
Niniejszy cennik ma charakter ramowy. Oznacza to, że wskazane opłaty skalkulowane zostały w oparciu o zestandaryzowane i 
uogólnione kryteria, pozwalające na wstępne orientacyjne oszacowanie kosztów świadczenia usług. Szczegółowe parametry 
usług świadczonych na rzecz Klientów Biznesowych, w tym należnych za nie opłat podlegają odrębnym negocjacjom, 
dostosowanym do indywidualnych potrzeb Abonenta i możliwości Dostawcy. Wysokość indywidualnie ustalonych opłat 
uzależniona może więc być od takich czynników, jak w szczególności:  parametry indywidualnie zamówionej usługi, 
przewidywane nakłady konieczne do jej udostępnienia Abonentowi, rodzaj lub przepływność łącza, okres obowiązywania 
umowy, przewidywane koszty wykonania niezbędnej instalacji, w tym ceny towarów i usług, a także odległość od istniejącej 
sieci telekomunikacyjnej Dostawcy.  

 

Opłaty Aktywacyjne 
 Cena netto Cena brutto 

Jednorazowa opłata aktywacyjna* 1000,00 zł 1230,00 zł 

*Opłata aktywacyjna nie obejmuje dostarczenia okablowania strukturalnego oraz konfiguracji innej infrastruktury 
telekomunikacyjnej po stronie Abonenta wymaganej do realizacji usługi.  

 
Opłaty okresowe 

 
Opcja usługi 

Przepływność downstream/upstream Cena netto/miesięcznie Cena brutto/miesięcznie 

10/10 Mbps 350 zł 430,50 zł 

100/100 Mbps 1200 zł 1476 zł 

200/200 Mbps 2000 zł 2460 zł 

 

Pozostałe opłaty 
 

Pozostałe opłaty Cena netto Cena brutto 

Aktywacja usługi w nowym miejscu wskazanym przez 
Abonenta  

Wycenianie indywidualnie na podstawie kalkulacji 
kosztów 

Podstawowa obsługa serwisowa w ramach Opłaty okresowej 

Odblokowanie Usługi po zablokowaniu  Bez opłat 

Opłata za zniszczenie, uszkodzenie lub utratę Urządzeń 
Końcowych (opłata za każde Urządzenie) 

243,90 zł    300,00 zł    

Opłata za przeniesienie praw i obowiązków 
wynikających z Umowy Abonenckiej - cesja 

Bez opłat 

 
 


