
CENNIK PROMOCYJNY
umowa na czas nieokreślony

Telewizja - Pakiety Bazowe

Telewizja Cena z e-Fakturą¹

Start

Cena bez e-Faktury

34,90 zł 39,90 zł

Optymalny 64,90 zł 69,90 zł

Jedyny 79,90 zł 84,90 zł

Multiroom* 9,90 zł 14,90 zł

Telewizja - Paczki Tematyczne*

Telewizja

Paczka Sportowe Emocje

Cena

19,90 zł

TV Republika 5,00 zł

* Warunkiem zawarcia umowy abonenckiej na Paczkę Tematyczną jest zawarcie umowy abonenckiej obejmującej Pakiet Bazowy TV Optymalny albo wyższy. Rozwiązanie umowy abonenckiej w zakresie Pakietu 
Bazowego TV powoduje rozwiązanie umowy abonenckiej w zakresie Paczki Tematycznej. 

* Warunkiem zawarcia umowy abonenckiej na usługę Multiroom jest zawarcie umowy abonenckiej obejmującej co najmniej Pakiet Bazowy TV. Czas trwania umowy abonenckiej w zakresie usługi Multiroom nie może 
być dłuższy niż czas trwania umowy abonenckiej w zakresie Pakietu Bazowego TV. Rozwiązanie umowy abonenckiej w zakresie Pakietu Bazowego TV powoduje rozwiązanie umowy abonenckiej w zakresie usługi 
Multiroom. W razie złożenia zamówienia na usługę Multiroom w trakcie obowiązywania umowy abonenckiej nieobejmującej Pakietu Bazowego TV, Dostawca zobowiązuje się do przedstawienia Abonentowi oferty 
zawarcia umowy abonenckiej na Pakiet Bazowy TV. W razie nieprzyjęcia powyższej oferty przez Abonenta, zamówienie na usługę Multiroom uważa się za niebyłe.
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Rabat za zgodę na e-Fakturę

5 zł

5 zł

5 zł

5 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.

Internet Przewodowy

Internet Internet do Cena z e-Fakturą¹

50 Mb/s

Cena bez e-Faktury Wi-Fi G-Data

50/10 Mb/s 59,90 zł 64,90 zł 1 zł 5 zł

200 Mb/s 200/10 Mb/s 69,90 zł 74,90 zł 1 zł 5 zł

400 Mb/s 400/15 Mb/s 79,90 zł 84,90 zł 1 zł 5 zł

800 Mb/s* 800/20 Mb/s 99,90 zł 104,90 zł 1 zł 5 zł

Technologia HFC

Technologia GPON

1 Gb/s* 1 Gb/s/30 Mb/s** 119,90 zł 124,90 zł 1 zł 5 zł

50 Mb/s 50/10 Mb/s 59,90 zł 64,90 zł 1 zł 5 zł

200 Mb/s 200/50 Mb/s 69,90 zł 74,90 zł 1 zł 5 zł

400 Mb/s 400/100 Mb/s 79,90 zł 84,90 zł 1 zł 5 zł

1 Gb/s 1 Gb/s/200 Mb/s** 119,90 zł 124,90 zł 1 zł 5 zł

*Ze względów technicznych prędkość dostępna tylko dla Abonentów z miejscowości Piła.
**W przypadku braku możliwości technicznych usługa podlega zmianie prędkości z 1Gb/s na 400Mb/s.

Rabat za zgodę na e-Fakturę

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

5 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.

Internet Bezprzewodowy

Internet Internet do Cena z e-Fakturą¹

Internet 3

Cena bez e-Faktury

3/0,5 Mb/s 59,00 zł 64,00 zł

Internet 6 6/0,7 Mb/s 79,00 zł 84,00 zł

Internet 9 9/1 Mb/s 109,00 zł 114,00 zł

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.

Rabat za zgodę na e-Fakturę

5 zł

5 zł

5 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.



*Podłączenie w budynku jednorodzinnym – wg przeprowadzonej kalkulacji.

Opłaty Aktywacyjne

Opłata aktywacyjna

Opłata aktywacyjna 1 usługa (Telewizja cyfrowa lub Internet)*

Opłata

100 zł

Opłata aktywacyjna 2 usługi (Telewizja cyfrowa i Internet)* 100 zł

Opłata aktywacyjna (Telefon)* 20 zł

1. Opłata jednorazowa
2. Opłata aktywacyjna w wysokości 200 zł w cenie promocyjnej 0 zł – Modem stanowi własność Dostawcy usługi
3. Dotyczy Abonentów posiadających dwie aktywne usługi w ASTA-NET S.A. (w tym Internet)
4. 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.

Podane ceny zawierają podatek VAT. Cennik standardowy dostępny jest na www.asta-net.pl
Cennik obowiązuje od 10.10.2019 r.
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67 350 90 00asta-net.pl

Internet Mobilny

Internet Modem Cena z e-Fakturą¹

Internet LTE 2 GB

Cena bez e-Faktury

49,00 zł1 19,903/29,90 zł 24,903/34,90 zł

Opłata aktywacyjna

0 zł2

Internet LTE 6 GB 19,00 zł1 39,90 zł 44,90 zł0 zł2

Internet LTE 10 GB 1,00 zł1 69,90 zł 74,90 zł0 zł2

Rabat za zgodę na e-Fakturę

5 zł

5 zł

5 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.

Telefon Stacjonarny

Telefon Darmowe minuty Cena z e-Fakturą¹

No Limit4

Cena bez e-Faktury

bez limitu 20,00 zł 25 zł

Naliczanie

sekundowe

Rabat za zgodę na e-Fakturę

5 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.


