CENNIK PROMOCJI Moc ŚWIATŁOWODU ASTA-NET
umowa na czas określony - 24 miesiące

Internet Przewodowy*
Internet

Internet do

Cena z e-Fakturą¹

Cena bez e-Faktury

Rabat za zgodę na e-Fakturę

Wi-Fi

G-Data

Wartość preferencji

100 Mb/s

100/10 Mb/s

49,90 zł

54,90 zł

5 zł

1 zł

5 zł

50,00 zł

400 Mb/s

400/100 Mb/s

59,90 zł

64,90 zł

5 zł

1 zł

5 zł

80,00 zł

700 Mb/s

700/150 Mb/s

69,90 zł

74,90 zł

5 zł

1 zł

5 zł

90,00 zł

1 Cena uwzględnia rabat w wysokości 5 zł za wyrażenie zgody na e-fakturę. Z e-faktury oraz rabatu można zrezygnować w dowolnym momencie trwania umowy.
Rezygnacja powoduje zwiększenie ceny abonamentu od następnego okresu rozliczeniowego po cofnięciu zgody do Ceny bez e-faktury.
Pamiętaj! Pełny wykupiony transfer objęty ta oferta uzyskujesz tylko przy podłączeniu komputera kablem do udostępnionego modemu/routera.ASTA-NET nie odpowiada za jakość sygnału Wi-Fi, gdyż: 1. Sygnał Wi-Fi moze byc zakłócany
przez router sąsiadów. 2. Jakość sygnału zmienia się w zależności od odległości od routera na terenie mieszkania/domu. 3. Prędkość Wi-Fi uzależniona jest od parametrów kart sieciowych w Twoich komputerach.

Internet Przewodowy*
Miesięczna opłata promocyjna

Internet

1 Gb/s

Internet do

Miesięczna opłata promocyjna

Miesięczna opłata promocyjna

Miesięczna opłata

w okresie 13-24 mc

w okresie 13-24 mc

w okresie 1-12 mc

promocyjna w okresie 1-12 mc

oraz miesięczna opłata

oraz miesięczna opłata

- z rabatem w wysokości 5 zł

bez rabatu za wyrażenie

za wyrażenie zgody na e-fakturę¹

zgody na e-fakturę

1 Gb/s/200 Mb/s

69,90 zł

po upływie Okresu promocyjnego po upływie Okresu promocyjnego
- z rabatem w wysokości 5 zł

- bez rabatu za wyrażenie

za wyrażenie zgody na e-fakturę¹

zgody na e-fakturę

99,90 zł

104,90 zł

74,90 zł

Wi-Fi

G-Data

Wartość preferencji

1 zł

5 zł

105,00 zł

1 Cena uwzględnia rabat w wysokości 5 zł za wyrażenie zgody na e-fakturę. Z e-faktury oraz rabatu można zrezygnować w dowolnym momencie trwania umowy.
Rezygnacja powoduje zwiększenie ceny abonamentu od następnego okresu rozliczeniowego po cofnięciu zgody do Ceny bez e-faktury.
Pamiętaj! Pełny wykupiony transfer objęty ta oferta uzyskujesz tylko przy podłączeniu komputera kablem do udostępnionego modemu/routera.ASTA-NET nie odpowiada za jakość sygnału Wi-Fi, gdyż: 1. Sygnał Wi-Fi moze byc zakłócany
przez router sąsiadów. 2. Jakość sygnału zmienia się w zależności od odległości od routera na terenie mieszkania/domu. 3. Prędkość Wi-Fi uzależniona jest od parametrów kart sieciowych w Twoich komputerach.

Telefon Stacjonarny**
Telefon

Darmowe minuty

Naliczanie

Cena z e-Fakturą¹

Cena bez e-Faktury

Rabat za zgodę na e-Fakturę

Wartość
Cena bezpreferencji
e-Faktury

No Limit1

bez limitu

sekundowe

69,90 zł

74,90 zł

5 zł

65,00 zł

1 Cena uwzględnia rabat w wysokości 5 zł za wyrażenie zgody na e-fakturę. Z e-faktury oraz rabatu można zrezygnować w dowolnym momencie trwania umowy.
Rezygnacja powoduje zwiększenie ceny abonamentu od następnego okresu rozliczeniowego po cofnięciu zgody do Ceny bez e-faktury.

Opłaty Aktywacyjne
Opłata aktywacyjna
Opłata aktywacyjna promocyjna

Opłata
50,00 zł

* Internet przewodowy dotyczy tylko lokalizacji z możliwością dostarczania usług FTTH przez ASTA-NET S.A.
** Usługa Telefon stacjonarny dostępna jest wraz z zakupem pakietu Internet przewodowy.
1. Wybrany pakiet w ramach usługi Telefonii nie moze byc wykorzystywany przez Abonentów do: 1) Generowania sztucznego ruchu, który nie służy nadawaniu, odbiorowi lub transmisji informacji kierowanych od lub do Abonentów, w
szczególności ruchu o założonym przez podmiot generujący w czasie trwania lub wolumenie połączeń, najczęściej z wykorzystaniem urządzeń lub programów wywołujących połączenia mogące skutkować odniesieniem nieuprawnionych
korzyści materialnych lub wyrządzeniem szkody, 2) Hurtowego zakończenia i tranzytowania połączeń, 3) Używania automatycznych systemów wywołujących, 4) Świadczenia usługi typu Call Center, 5) Rozliczania łączy do centrali Abonenckich.
W przypadku naruszenia przez Abonenta powyższych postanowień, Dostawca jest uprawniony do niezwłocznego wstrzymania świadczenia usług.
Cennik standardowy dostępny jest na www.asta-net.pl. Ceny zawierają podatek VAT.
Cennik obowiązuje od 14.12.2020 r.
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