
 

 

Cennik usługi DialNet Mega w sieci DIALOG  

Cennik nr 2010/02/INT obowiązujący od dnia 01.02.2010r. 
 
Cennik obowiązuje od dnia 01.02.2010 r. do dnia odwołania w stosunku do abonentów, którzy 
zawarli lub zmienili (na warunkach niniejszego cennika) umowę o świadczenie usług 
telekomunikacyjnych od dnia 01.02.2010 r. 
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1. PODSTAWOWE OPŁATY ZA USŁUGI 

Tab. 1. DialNet Mega 

L.p. Rodzaj opłaty Opłata netto Podatek VAT 
Opłata 
brutto 

 Jednorazowa opłata za uzyskanie dostępu do usługi 

1. Oferta standardowa 81,15 zł 17,85 zł 99,00 zł 

 Stała miesięczna opłata abonamentowa za opcję usługi 

1.  DialNet Mega 1 - oferta standardowa 53,28 zł 11,72 zł 65,00 zł 

2. DialNet Mega 2 - oferta standardowa 61,48 zł 13,53 zł 75,01 zł 

3. DialNet Mega 4 - oferta standardowa 69,67 zł 15,33 zł 85,00 zł 

4. DialNet Mega 6 - oferta standardowa 77,87 zł 17,13 zł 95,00 zł 

5. DialNet Mega 10 - oferta standardowa 86,07 zł 18,94 zł 105,01 zł 

6. DialNet Mega 20 - oferta standardowa 94,26 zł 20,74 zł 115,00 zł 

7. DialNet Mega 50 - oferta standardowa 110,66 zł 24,35 zł 135,01 zł 

8. DialNet Mega 100 - oferta standardowa 163,94 zł 36,07 zł 200,01 zł 

 
Objaśnienia 
(1) W przypadku niepełnego okresu rozliczeniowego miesięczna opłata abonamentowa za usługę naliczana jest 

proporcjonalnie (1/30 za każdy dzień). 
(2) Dezaktywacja usługi internetowej świadczonej w DIALOGmedia następuje zawsze z końcem okresu 

rozliczeniowego. 
 

2.  OPŁATY ZA USŁUGI DODATKOWE 

Tab. 1. Stały adres IP 

L.p. Rodzaj opłaty Opłata netto Podatek VAT 
Opłata 
brutto 

1. Jednorazowa opłata za uzyskanie dostępu do usługi 10,00 zł 2,20 zł 12,20 zł 

2. Stała miesięczna opłata abonamentowa za usługę 10,00 zł 2,20 zł 12,20 zł 

 
Objaśnienia 
(1) W przypadku niepełnego okresu rozliczeniowego miesięczna opłata abonamentowa za usługę naliczana jest 

proporcjonalnie (1/30 za każdy dzień). 
 

3. OPŁATY ZA POZOSTAŁE USŁUGI 

Tab. 1. Pozostałe usługi 

L.p. Rodzaj opłaty Opłata netto Podatek VAT 
Opłata 
brutto 

 Jednorazowa opłata za Zmianę opcji usługi 

1. Zmiana opcji usługi w cenie abonamentu 

 

4.  OPŁATY ZA USŁUGI I CZYNNOŚCI DODATKOWE 
 

Opłaty naliczane według „Cennika usług i czynności dodatkowych”. 
 

5.  OPISY USŁUG 
 
1. DialNet Mega: usługa stałego, szerokopasmowego dostępu do Internetu; uzyskanie dostępu do usługi jest możliwe 

wyłącznie w przypadku posiadania technicznych możliwości świadczenia wybranej opcji usługi we wskazanej 
lokalizacji; w ramach usługi Abonent otrzymuje: 
� stały dostęp do sieci Internet z maksymalną prędkością transmisji danych: 

- DialNet Mega 1: do 1 Mb/s w dół (do użytkownika) i do 256 kb/s w górę (od użytkownika); 
- DialNet Mega 2: do 2 Mb/s w dół (do użytkownika) i do 512 kb/s w górę (od użytkownika); 
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- DialNet Mega 4: do 4 Mb/s w dół (do użytkownika) i do 512 kb/s w górę (od użytkownika); 
- DialNet Mega 6: do 6 Mb/s w dół (do użytkownika) i do 512 kb/s w górę (od użytkownika); 
- DialNet Mega 10: do 10 Mb/s w dół (do użytkownika) i do 640 kb/s w górę (od użytkownika); 
- DialNet Mega 20: do 20 Mb/s w dół (do użytkownika) i do 1 Mb/s w górę (od użytkownika); 
- DialNet Mega 50: do 50 Mb/s w dół (do użytkownika) i do 2 Mb/s w górę (od użytkownika); 
- DialNet Mega 100: do 100 Mb/s w dół (do użytkownika) i do 4 Mb/s w górę (od użytkownika); 

� brak limitów w ilości pobieranych i wysyłanych danych; 
� publiczny adres IP przydzielany dynamicznie; 

 
2. Stały adres IP: w ramach usługi Abonent otrzymuje na stałe publiczny adres IP. 
 
3. Zmiana opcji usługi: usługa jednorazowa; umożliwia zmianę maksymalnej prędkości transmisji danych w dostępie 

do Internetu; zmiana opcji usługi jest możliwa wyłącznie w przypadku posiadania technicznych możliwości 
świadczenia usługi we wskazanej lokalizacji. 

 


