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CENNIK ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI CSM "NASZA PRACA" 

                              INTERNET                                         Cennik obowiązuje od 01.11.2020 r. 

  

Rodzaj opłaty Zakres Cena zł 

Opłata przyłączeniowa 
umowa zawierana na czas określony, montaż stałego 
łącza, instalacja i podstawowa konfiguracja modemu 
kablowego 

brak 

Opłata przyłączeniowa 
umowa zawierana na czas nieokreślony, montaż stałego 
łącza, instalacja i podstawowa konfiguracja modemu 
kablowego 

300,00 

                              Dla abonentów usług telewizyjnych 

  MINI BASIC MEDIUM ULTRA 

Maksymalna prędkość 
pobierania danych 

120 Mb/s 200 Mb/s 300 Mb/s 500 Mb/s 

Maksymalna prędkość 
wysyłania danych 

10 Mb/s 20 Mb/s 30 Mb/s 40 Mb/s 

Abonament miesięczny 
z obowiązującym podatkiem 

37,00 zł 45,00 zł 60,00 zł 89,00 zł 

                              
Dla osób niekorzystających z usług telewizyjnych 

  MINI+ BASIC+ MEDIUM+ ULTRA+ 

Maksymalna prędkość 
pobierania danych 

120 Mb/s 200 Mb/s 300 Mb/s 500 Mb/s 

Maksymalna prędkość 
wysyłania danych 

10 Mb/s 20 Mb/s 30 Mb/s 40 Mb/s 

Abonament miesięczny z 
obowiązującym podatkiem 

47,00 zł 55,00 zł 70,00 zł 99,00 zł 

                              
Opłaty dodatkowe 

Aktywacja usługi uruchomienie nieaktywnej usługi 36,00 

Asysta techniczna przy konfiguracji urządzeń Abonenta za modemem kablowym (router, 
bramka voip, komputer, itp.) 

55,50 

Przeniesienie stałego łącza 

z lokalu mieszkalnego do innego lokalu mieszkalnego, w 
którym istnieje instalacja tvk, których Abonent jest 
właścicielem lub głównym najemcą, należących do 
zasobów Spółdzielni 

59,00 

z jednego miejsca w drugie wskazane przez Abonenta w  
obrębie tego samego lokalu mieszkalnego 

59,00 

Zmiana pakietu 

z niższego na wyższy: 
każda zmiana, której skutkiem jest zwiększenie całkowitej 
miesięcznej opłaty uiszczanej przez Abonenta 

- 

z wyższego na niższy: 
każda zmiana, której skutkiem jest zmniejszenie 
całkowitej miesięcznej opłaty uiszczanej przez Abonenta 

36,00 

Nieuzasadnione wezwanie pracownika Dostawcy usług 36,00 

Uszkodzenie, utrata lub niezwrócenie modemu kablowego 175,00 

Uszkodzenie, utrata lub niezwrócenie zasilacza do modemu kablowego 50,00 

Uszkodzenie, utrata lub niezwrócenie terminala Wi-Fi 350,00 

Uszkodzenie, utrata lub niezwrócenie zasilacza do terminala Wi-Fi 50,00 

Wymiana przewodu koncentrycznego doprowadzającego sygnał do lokalu z klatki 
schodowej lub punktu rozdzielczego 

49,00 

Wymiana gniazda abonenckiego w lokalu 36,00 

Naprawa instalacji w obrębie lokalu 59,00 

   
Prędkości dostępne przy połączeniu z modemem kablowym poprzez port Ethernet 
i zależne od sprzętu Abonenta. 


