
CENNIK ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 
 

OneFone Spółka Akcyjna 

ul. Antoniego Słonimskiego 6 

50–304 Wrocław 

  

  

Strona 1 z 1 rev. 1.0 (12.08.2019) 

 

1. Cennik obowiązuje od 12.08.2019 r. 

2. Wszystkie ceny podane w Cenniku są w złotych i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), chyba że wskazano inaczej. 

Tab. 1. Opłaty abonamentowe 

Lp. Pakiet Czas trwania umowy Naliczanie opłat Opłata 

1. Internet 200/200 Mb/s czas nieokreślony opłata miesięczna 200,00 

2. Internet 500/500 Mb/s czas nieokreślony opłata miesięczna 250,00 

3. Internet 1000/1000 Mb/s czas nieokreślony opłata miesięczna 300,00 

Prędkość deklarowaną oraz maksymalną określa Tab. 1. Opłaty abonamentowe. Prędkość zazwyczaj dostępną stanowi nie mniej niż 70% prędkości deklarowanej. Prędkość 

minimalną stanowi nie mniej niż 30% prędkości deklarowanej. 

Tab. 2. Opłaty dodatkowe 

Lp. Nazwa Usługi Naliczanie opłat Opłata 

1. Aktywacja Usługi opłata jednorazowa 199,00 

2. Dzierżawa routera opłata miesięczna 10,00 

3. 
Dopłata za Internet w budynku o typie zabudowy jednorodzinnej – naliczana dla Pakietu 

200/200 Mb/s, 500/500 Mb/s i 1000/1000 Mb/s 
opłata miesięczna 15,00 

Tab. 3. Pozostałe opłaty 

Lp. Nazwa Usługi Naliczanie opłat Opłata 

1. Zmiana pakietu Usługi na niższy opłata jednorazowa 199,00 

2. Przeniesienie gniazda Abonenckiego w ramach Lokalu opłata jednorazowa 99,00 

3. 

Wykonanie sieci domowej – z zastosowaniem do 30 m przewodu, do 2 przewiertów 

przez ściany o grubości do 20 cm (przejścia przez stropy, ściany nośne i zewnętrzne) 

i do 2 przewiertów przez ściany działowe, montaż gniazdek 

opłata jednorazowa 149,00 

4. Budowa przyłącza światłowodowego do domu jednorodzinnego opłata jednorazowa 700,00 

5. 
Konfiguracja dostępu do Internetu na urządzeniach Abonenta, bez instalacji kablowej 

(za każde urządzenie) 
opłata jednorazowa 8,00 

6. 
Wezwanie serwisanta do usunięcia uszkodzenia, którego przyczyna leży po stronie 

Abonenta – bez usuwania przyczyny uszkodzenia 
opłata jednorazowa 49,00 

7. 
Wezwanie serwisanta do usunięcia uszkodzenia, którego przyczyna leży po stronie 

Abonenta – z usunięciem przyczyny uszkodzenia 
opłata jednorazowa 

stawka indywidualna 

(nie mniej niż 49,00 zł) 

8. 
Wznowienie świadczenia Usługi po zawieszeniu z przyczyn nieprzestrzegania przez 

Abonenta postanowień Umowy i Regulaminu, w tym nieuregulowania należnych opłat 
opłata jednorazowa 49,00 

9. Brak zwrotu Urządzenia abonenckiego w terminie określonym w Regulaminie opłata jednorazowa 650,00 

10. 
Udostępnienie Usług osobie trzeciej poza adresem świadczenia usługi (za każdy 

przypadek udostępnienia) 
opłata jednorazowa 1000,00 

11. Przeniesienie praw i obowiązków na osobę trzecią opłata jednorazowa 49,00 

12. Wysyłka duplikatu/kopii dokumentu przesyłką pocztową (do 10 kartek A4) opłata jednorazowa 10,00 

13. Wysyłka duplikatu/kopii dokumentu przesyłką pocztową (każda następna kartka A4) opłata jednorazowa 0,50 

 


