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Cennik usług Telekomunikacyjnych dla Klientów Indywidualnych sieci Rymar Telecom 

Tabela 1. Standardowy cennik opłat miesięcznych za usługę dostępu do Internetu światłowodowego 

Abonament jest naliczany miesięcznie i płatny z góry.  

Publiczny adres IP za dodatkową opłatą miesięczną - 10 zł 

Tabela 2. Cennik opłat miesięcznych za usługę dostępu do Internetu światłowodowego dla firm 

Opłata jednorazowa za aktywację usługi Internetu światłowodowego wynosi 99 zł 
Opłata za aktywację usługi obejmuje wykonanie instalacji wewnątrz budynku w jednym wybranym przez abonenta punkcie oraz konfigurację usługi 

Internet światłowodowy i urządzenia ONT z 1 portem. 
 

Opłata jednorazowa za aktywację usługi Internetu radiowego  wynosi 99 zł 
Opłata za aktywację usługi obejmuje wykonanie instalacji wewnątrz budynku w jednym wybranym przez abonenta punkcie oraz konfigurację usługi 

Internetu Radiowego oraz montaż anteny odbiorczej 
 

Tabela 3. Cennik opłat miesięcznych za usługę dostępu do telewizji  

Pakiet telewizyjny 
Opłaty Liczba kanałów 

telewizyjnych Umowa na czas nieokreślony 

Luz 58 zł 103 

Komfort+ HD 78 zł 158 

Prestiż HD 118 zł 191 

Max HD 170 zł 226 

VIP 366 zł 252 

 Pakiety dodatkowe  

HBO 66 zł 3 

Canal+ Select 99,80 zł 6 

Canal+ Prestiż 110 zł 8 

Aktywacja dekodera wynosi 39 zł. 

 

Prędkość 

Miesięczna opłata abonamentowa (Internet 

światłowodowy) 
Parametry - maksymalna szybkość 

transmisji do/od komputera 

Klienta wyrażona w kb/s Umowa na czas nieokreślony 

50/15 Mbit/s 99 zł 50000/15000 

100/20 Mbit/s 129 zł 100000/20000 

200/40 Mbit/s 149 zł 200000/40000 

300/60 Mbit/s 169 zł 300000/60000 

Miesięczna opłata abonamentowa (Internet radiowy) 

5/1 Mbit/s 60 zł 5000/1000 

7/1 Mbit/s 70 zł 7000/1000 

10/2 Mbit/s 80 zł 10000/2000 

Prędkość 

Miesięczna opłata abonamentowa (Internet 

światłowodowy) 
Parametry - maksymalna szybkość 

transmisji do/od komputera 

Klienta wyrażona w kb/s Umowa na czas nieokreślony 

10/10 Mbit/s 199 zł 10000/10000 

50/50 Mbit/s 553,50 zł 30000/30000 

100/100 Mbit/s 1168,50 zł 50000/50000 

150/150 Mbit/s 1353 zł 100000/100000 

200/200 Mbit/s 1599 zł 200000/200000 

300/300 Mbit/s 1845 zł 300000/300000 
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Usługa Rodzaj opłaty Opłaty (brutto) 

Nieuzasadnione wezwanie ekipy technicznej jednorazowa Rzeczywiste koszty 

wizyty ekipy technicznej 

u abonenta 

(ok 49 zł) 

Każda rozpoczęta roboczo godzina ekipy technicznej godzinna 49 zł 

Przeniesienie usługi pod inny adres w obrębie sieci jednorazowa 200 zł 

Kara za udostępnianie sygnału poza lokal klienta Za zdarzenie 1000 zł 

Publiczny adres IP miesięczna 10 zł 

Uszkodzony Patch cord, kabel światłowodowy, itp. z winy abonenta jednorazowa 99 zł 

Usługa odbioru urządzenia abonenckiego na życzenie abonenta jednorazowa 49 zł 

Konfiguracja urządzenia abonenckiego do sprzętu klienta jednorazowo 49 zł 

Zmiana usługi taryfy na wyższą jednorazowa 1 zł 

Zmiana usługi taryfy na niższą jednorazowa 149 zł 

Cesja abonencka jednorazowa 100 zł 

Uszkodzenie lub brak zwrotu urządzenia:         ONU 

                                                                           Korbox 

                                                                           Bramka telefoniczna 

Jednorazowo za 

każdy 

uszkodzony lub 

niezwrócony 

sprzęt 

Rzeczywista wartość 

sprzętu 

 

 

Opłata za oddrukowanie faktury w BOK jednorazowa 5 zł 

Zawieszenie usługi jednorazowa 30 zł 

Opłata abonamentowa w okresie zawieszenia świadczenia usługi internetowej na 
życzenie abonenta 

miesięcznie 15 zł 

Ponowna konfiguracja urządzeń z przyczyn leżących po stronie abonenta jednorazowo 50 zł 

Wymiana światłowodu uszkodzonego z winy Klienta jednorazowo 300 zł 

Wezwanie serwisanta do usunięcia uszkodzenia, którego przyczyna leży po stronie 
Klienta – bez usuwania przyczyny uszkodzenia 

jednorazowo 29 zł 

Wezwanie serwisanta do usunięcia uszkodzenia, którego przyczyna leży po stronie 
Klienta – z usunięciem przyczyny – nie dotyczy usterek w sprzęcie klienta, tj. 
uszkodzona karta sieciowa, zawirusowany system, itp. 

Prace takie kończą się na wskazaniu klientowi poprawnej przyczyny usterki. 

jednorazowo 79 zł 

1. Instalacja Routera 

2. Konfiguracja dostępu do Internetu na maksymalnie jednym urządzeniu Klienta 
(komputer, tablet, telefon) pod warunkiem posiadania licencjowanego oprogramowania 

jednorazowo 49 zł 

Konfiguracja dostępu do Internetu na kolejnych urządzeniach Klienta 

- bez instalacji kablowej 

- z instalacją kablową 

 

jednorazowo  

15 zł 

15 zł + 3,00  zł * każdy 

metr kabla 

 

Instalacja usługi światłowodowej obejmuje konfigurację routera oraz konfigurację dostępu do Internetu na maksymalnie jednym urządzeniu bez 

instalacji kablowej. 


