
Oferta i cennik świadczenia usług telekomunikacyjnych

Cennik stanowi integralną część́ Umowy i Regulaminu świadczenia usług
telekomunikacyjnych The Network. Dokument zawiera ceny i opis Usługi, Usług
Dodatkowych oraz zestawienie innych opłat. Jego uzupełnienie stanowią dokumenty
opisujące Usługi Dodatkowe (telewizja cyfrowa 144 kanały oraz mobile no limit + 7,5 Gb
LTE) dostępne u operatora.

THE NETWORK:

To działający we Wrocławiu i okolicach dostawca szerokopasmowego internetu
światłowodowego. Operator oferuje użytkownikom dostęp do szybkiego Internetu,
doprowadzając bezpośrednio do ich domów prywatne i spersonalizowane łącze
światłowodowe. Dzięki indywidualnemu podejściu do potrzeb klienta, The Network jest
w stanie zapewnić swoje usługi w miejscach, które inni dostawcy pomijają.

Marka należy do �irmy Internet Union S.A.

OPIS USŁUGI:

Internet światłowodowy: szerokopasmowy, dostarczany do domków jednorodzinnych
na terenie Wrocławia i okolic. Łącze symetryczne o prędkość od 300 do 1000 Mb/s.
Usługa dostępna w umowie na co najmniej 24 miesiące.

Cena za abonament: od 125 zł miesięcznie*

OPIS USŁUGI DODATKOWEJ:

Telewizja cyfrowa: 144 kanały (w tym 38 w jakości HD) i opcja multiroom do 4
odbiorników. Lista kanałów dostępna u operatora. Usługa jest dostępna tylko przy
zamówieniu internetu światłowodowego z umową na co najmniej 24 miesiące.

Cena za abonament: 45 zł miesięcznie

Mobile: usługa na telefon z nielimitowanymi rozmowami i smsami oraz 7,5 Gb pakietem 
internetu LTE. Oferta jest dostępna tylko przy zamówieniu internetu światłowodowego z
umową na co najmniej 24 miesiące.

Cena za abonament: 15 zł miesięcznie

*Opłata miesięczna za abonament światłowodowy zależna jest od technicznych możliwości podłączenia danej
lokalizacji do usług telekomunikacyjnych świadczonych przez The Network.



OPŁATY DODATKOWE:

Opłata za �izyczne uszkodzenie
Światłowodu / kwota za każde ponowne
spawanie;

Opłata za kon�igurację prywatnego
routera / kwota za urządzenie; 100 zł

Opłata za kon�igurację sieci wewnętrznej
(MESH ITP) / utworzenie pierwszego
punktu;

100 zł

Opłata za kon�igurację sieci wewnętrznej
(MESH ITP) / za każdy dodatkowy punkt; 50 zł

Opłata za niezwrócenie lub zniszczenie
dekodera TV (Modele MAG, ARIS) / kwota
za sztukę;

350 zł

Opłata za niezwróconą lub zniszczoną
bramkę VOIP / kwota za sztukę; 350 zł

Opłata za dodatkowy adres IP dla stałych
klientów / kwota za jeden adres; 15 zł/mc

Opłata za dodatkowy adres IP dla nowych
klientów / kwota za jeden adres; 19 zł/mc

Opłata za wezwanie do zapłaty / kwota
jednorazowa za każde wezwanie; 10 zł

Opłata za wcześniejsze wypowiedzenie
umowy;

Opłata obliczana na podstawie sumy 
abonamentów do końca trwania umowy.

*darmowe wizyty nie sumują się.

Opłata za naprawę usterek powstałych
z winy klienta. Jedna wizyta w roku 
za darmo*. / kwota za każdą kolejną wizytę;

100 zł/h

150 zł



OPŁATY DODATKOWE ZA SPRZĘT:

G-PON (końcówka ONU) model H665 / Internet (domyślnie bridge); 300 zł

G-PON (końcówka ONU) model H662GR / Internet i Telewizja 144
kanałów (domyślnie bridge); 400 zł

G-PON (końcówka ONU) model H660GW / Internet i JAMBOX
(domyślnie bridge); 400 zł

G-PON (końcówka ONU) model H660GM / Internet w trybie routera
ustawiony i wybrany ze względu na działanie 5Ghz (domyślnie
router);

600 zł

G-PON (końcówka ONU) model H660RM / Internet w trybie routera
i telewizja 144 kanałów; ustawiony i wybrany ze względu na
działanie 5Ghz (domyślnie router);

700 zł

Konwerter do usługi Telewizja 144 kanały; 200 zł

Cennik wchodzi w życie z dniem 01.02.2020 r.

Wszystkie ceny są podane w kwocie brutto. Powyższy dokument nie stanowi podstawy do
roszczeń względem operatora. Wszelkie informacje na temat oferty dostępne są w Regulaminie

Usług The Network i dokumentach Usług dodatkowych The Network.

WWW.THENETWORK.PL

666 40 40 66;
INFO@THENETWORK.PL

Internet Union S.A., operator The Network
ul. Złotnicka 28, 54-029 Wrocław

NIP: 8943024998 | REGON: 021547015 | KRS: 0000388937


