
Cennik Usług i Usług dodatkowych – Internet światłowodowy 
obowiązuje od dnia 29.10.2021r. 

świadczonych przez: 

 

PPHU MATRIX  z siedzibą w Kurowicach 95-006 przy ulicy Rokicińskiej 34, wpisanej do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych 

pod numerem 7581, NIP: 7281365517, reprezentowana przez Zbigniewa Sójkę – właściciela firmy 

 

TELEFON: SERWIS 509 242 509      PŁATNOŚCI 505 046 206               e-mail: biuro@matrixinternet.pl 

 

1. Opłata Instalacyjna: 

 

Opłata instalacyjna – montaż światłowodu napowietrznie1 1-300 PLN 

Opłata instalacyjna – montaż niestandardowy2 od 300PLN 

 

1 - Opłata  indywidualna, w zależności od warunków technicznych. 

2 - Opłata indywidualna, montaż niestandardowy (np. w ziemii) uzależniony od – konstrukcji budynku,  systemu przeprowadzenia kabla, 

długości kabla. 

1i2 – opłata pobierana jest jednorazowo przy uruchomieniu pierwszej usługi lub najpóźniej wraz z pierwszym należnym abonamentem. 

 

1. Opłata Abonamentowa: 

 

Internet Cena netto Cena brutto 

Internet Światłowodowy 20      

Download 20Mb/s Upload 15Mb/s 
53,66 zł miesięcznie 66,00 zł miesięcznie 

Internet Światłowodowy 70       

Download 70Mb/s Upload 30Mb/s 
72,36 zł miesięcznie 89,00 zł miesięcznie 

Internet Światłowodowy 80   

Download 80Mb/s Upload 30Mb/s 
86,18 zł miesięcznie 106,00 zł miesięcznie 

Internet Światłowodowy 150 

Download 150Mb/s Upload 40Mb/s 
96,75 zł miesięcznie 119,00 zł miesięcznie 

Internet Światłowodowy 300   

Download 300Mb/s Upload 60Mb/s 
137,40 zł miesięcznie 169,00 zł miesięcznie 

Internet Światłowodowy 500   

Download 500Mb/s Upload 100Mb/s 
202,44 zł miesięcznie 249,00 zł miesięcznie 

Stały zewnętrzny adres IP 8,13 zł miesięcznie 10 zł miesięcznie 

Zmiana abonamentu na niższy w zakresie danej Taryfy – opłata 

jednorazowa 
40,65 zł 50 zł 

Cesja praw i obowiązków 0,00 zł 0,00 zł 

Wysyłka faktur listem poleconym  6,00 zł 

Wysyłka faktur listem poleconym  6,00 zł 

Podstawowa obsługa serwisowa w ramach Abonamentu w ramach Abonamentu 

Opłaty za pozostałe prace serwisowe, nie wchodzące w skład 

podstawowej obsługi serwisowej: 

a. bezpodstawne wezwanie serwisu 

40,65 zł 50 zł 

Usunięcie uszkodzenia z winy Abonenta 40,65 zł +materiały wykorzystane 

do usunięcia uszkodzenia 

50 zł +materiały wykorzystane do 

usunięcia uszkodzenia   

Odwieszenie sygnału po zablokowaniu za zaległości 0-16,26 zł 0-20 zł 

Przeniesienie Zakończenia Sieci do innej lokalizacji (o ile istnieją 

takie możliwości techniczne) 
Wycena indywidualna Wycena indywidualna 

Zagubienie albo zwrócenie zniszczonego urządzenia z winy 

Abonenta 
do 365,85 zł do 450 zł 

Wydanie nowego lub naprawa w przypadku 

uszkodzenia/zniszczenia urządzenia z winy Abonenta 
do 365,85 zł do 450 zł 

Niezwrócenie sprzętu po rozwiązaniu umowy do 365,85 zł do 450 zł 

 

 

Udostępnienie usługi poza wskazany w umowie lokal, osobom trzecim (chyba, że nie jest ono zawinione) -  w wysokości standardowej opłaty 

abonamentowej za daną Usługę za każdą osobę lub podmiot, którym świadczono usługę w danym miesiącu kalendarzowym, Operator może 



nadto dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. 

 

W ofercie istnieje możliwość zmiany prędkości do większej niż oferowane w cenniku oraz możliwość łącza symetrycznego – oferta 

indywidualna, w zależności od potrzeb Klienta! 

 


