CENNIK
konfiguracja routera- 40zł
podłączenie urządzenia do sieci wifi – 30zł/szt
podłączenie drukarki do sieci wifi – 60 zł/szt
przeniesienie gniazda abonenckiego- od 40 zł
wymiana kabla w lokalu- od 40 zł
router mini - 120 zł
router 2,4 – 5 ghz - 180 zł
switch TP-LINK 5p 10/100- 50 zł
powerline wi-fi- 280 zł
switch 1G 8p- 100 zł
bramka CISCO- 5 zł/m-c
powerline LAN- 200 zł
dzierżawa routera 2,4 ghz– 5zł/mc
dzierżawa routera 2,4-5 ghz – 10zł/mc
naprawa sieci w lokalu Abonenta- od 50 zł
nieuzasadnione wezwanie serwisanta – dojazd - 30 zł
praca serwisanta – pierwsze 30 minut – 40 zł, następne – 20 zł
publiczny adres- 20 zł/mc
przekierowanie portu – 100zł jednorazowo (maksymalnie 6 portów)
przeniesienie internetu na inny adres- 50 zł
ONU (uszkodzenie mechaniczne, zalanie)- 350 zł
dzierżawa modemu 5zł/mc w przypadku umowy z limitem danych/ zawieszenie
Instalacja po kablu koncentrycznym w mieszkaniu od 100 zł(w przypadku braku gniazda lub
uszkodzonej instalacji)
Rurka 1,5 m – 60 zł
Rurka 0,8 m- 40 zł
Rurka mini- 25 zł
Uchwyt Fajka – 30 zł
Instalacja po kablu eth(antena radiowa) do 20 m gratis następnie za każde kolejne 10m -50 zł
Antena bezprzewodowa – 350 zł
Dzierżawa anteny bezprzewodowej 10 zł/mc podczas zawieszenia umowy lub umowy z limitem .
Prowadzenie dodatkowego kabla eth/tel 50zł za każde rozpoczęte 10m
zasilacz (uszkodzenie mechaniczne)- 30 zł

POE (uszkodzenie mechaniczne)- 30 zł
patchcord LAN 5 m- 10zł
patchcord LAN 10 m- 20 zł
patchcord LAN 15 m- 30 zł
patchcord LAN 20 m- 40 zł
aktywacja- 39 zł
zarobienie kabla RJ45/RJ11 1-5 sztuk – 10 zł, kazda następna 5 zł
dodatkowe rozgałęźniki- według wyceny serwisanta
Kabel antenowy 2m – 10zł
Dodatkowe gniazdo abonenckie od 30zł
Aktywacja bramki od 99,00zł
Brak zdania sprzętu (modem/antena/onu/router/bramka) w terminie 7 dni od końca umowy 5 zł –
każdy dzień
Demontaż modemu – 50 zł
Demontaż anteny – 100 zł
Domofony
wymiana domofonu (nie dla naszego Klienta)- 150 zł
wymiana domofonu (dla abonenta ITTAM)- 100 zł
konserwacja domofonu z demontażem - 50zł
Komputery
Naprawy komputerów według indywidualnej wyceny .

