System 77 spółka z.o.o.
Żabno ul. Rynek 9A
Tel.: 14 650 56 42
www.system77.pl
Cennik usług Telekomunikacyjnych dla Klientów Indywidualnych sieci Rymar Telecom
Tabela 1. Standardowy cennik opłat miesięcznych za usługę dostępu do Internetu światłowodowego
Prędkość
10/5 Mbit/s

Miesięczna opłata abonamentowa (Internet światłowodowy)
Umowa na
Umowa na 24-ce bez
Umowa na czas
24-ce
rabatu za e-fakturę
nieokreślony
39 zł
44 zł
99 zł

Łączna kwota ulg w
opłatach
abonamentowych
1440 zł

30/10 Mbit/s

59 zł

64 zł

129 zł

1680 zł

50/15 Mbit/s

69 zł

74 zł

149 zł

1920 zł

100/20 Mbit/s

89 zł

94 zł

199 zł

2640 zł

300/60 Mbit/s

99 zł

104 zł

299 zł

4800 zł

5/1 Mbit/s

29,90 zł

34,90 zł

60 zł

722,4 zł

7/1 Mbit/s

39,90 zł

44,90 zł

70 zł

722,4 zł

10/2 Mbit/s

49,90 zł

54,90 zł

80 zł

722,4 zł

Miesięczna opłata abonamentowa (Internet radiowy)

Abonament jest naliczany miesięcznie i płatny z góry.

Tabela 2. Cennik opłat miesięcznych za usługę dostępu do Internetu światłowodowego dla firm
Miesięczna opłata abonamentowa (Internet światłowodowy)
Prędkość
10/10 Mbit/s

99 zł

50/50 Mbit/s

149 zł

154 zł

553,50 zł

404,50 zł

100/100 Mbit/s

199 zł

204 zł

1168,50 zł

969,50 zł

150/150 Mbit/s

259 zł

264 zł

1353 zł

1094 zł

200/200 Mbit/s

299 zł

304 zł

1599 zł

1300 zł

300/300 Mbit/s

399 zł

404 zł

1845 zł

1446 zł

Umowa na 24-ce

Umowa na czas
nieokreślony
199 zł

Łączna kwota ulg w
opłatach
abonamentowych

Umowa na 24-ce bez
rabatu za e-fakturę
104 zł

100 zł

Abonament jest naliczany miesięcznie i płatny z góry.

Tabela 3. Cennik opłat miesięcznych za usługę dostępu do telewizji
Opłaty
Pakiet telewizyjny

Liczba kanałów
telewizyjnych

Umowa na 24-ce

Umowa na 24-ce bez
rabatu za e-fakturę

Umowa na czas
nieokreślony

Luz

29 zł

34 zł

58 zł

109

Komfort+ HD

39 zł

44 zł

78 zł

164

Prestiż HD

59 zł

64 zł

118 zł

195

Max HD

85 zł

90 zł

170 zł

229

Pakiety dodatkowe
HBO

33 zł

38 zł

66 zł

3

Canal+ Select

44,90 zł

49,90 zł

99,80 zł

6

Canal+ Prestiż

50 zł

55 zł

110 zł

8

Aktywacja dekodera wynosi 39 zł.

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
Instalacja usługi światłowodowej lub radiowej obejmuje konfigurację routera oraz konfigurację dostępu do Internetu na maksymalnie jednym
urządzeniu bez instalacji kablowej.
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Usługa
Nieuzasadnione wezwanie ekipy technicznej

Rodzaj opłaty

Opłaty (brutto)

jednorazowa

Rzeczywiste koszty wizyty ekipy
technicznej u abonenta
(ok 49 zł)

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

Każda rozpoczęta roboczo godzina ekipy technicznej

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

Publiczny adres IP

Cesja abonencka

jednorazowa

100 zł

Uszkodzenie lub brak zwrotu urządzenia: ONU, Korbox, Bramka telefoniczna

jednorazowa

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
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.
1. Instalacja Routera
2. Konfiguracja dostępu do Internetu na maksymalnie jednym urządzeniu Klienta (komputer, tablet,
telefon) pod warunkiem posiadania licencjowanego oprogramowania
Konfiguracja dostępu do Internetu na kolejnych urządzeniach Klienta
- bez instalacji kablowej
- z instalacją kablową

jednorazowo

29 zł

jednorazowo

79 zł

jednorazowo

49 zł

jednorazowo

15 zł
15 zł + 1,70 zł * każdy metr kabla

Regulamin Promocji „Witaj w System”
(dalej również jako ,,Regulamin Promocji’’)
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)

10)
11)
12)

13)
14)
15)

16)
17)
18)

Organizatorem promocji pod nazwą ”Witaj w System” (dalej również jako ,,Promocja’’) jest Dostawca usług – System77 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Żabnie przy ul. Rynek 9a, 33-240 Żabno, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS nr 0000816557, NIP: 8733274051, REGON:
384988175 (zwana dalej „Dostawcą usług”).
Przedmiotem promocji jest świadczenie usługi dostępu do Internetu na rzecz nowych Abonentów lub dotychczasowych Abonentów, którzy przedłużą Umowę na warunkach
określonych Regulaminem Promocji, zgodnie z Cennikiem Promocji będącym Załącznikiem nr 1 do Regulaminu Promocji („Cennik Promocji”).
Regulamin Promocji wchodzi w życie z dniem 01.02.2021 r. i obowiązuje do dnia odwołania przez Dostawcę Usług.
W przypadku zawarcia przez Abonentów Umowy na warunkach Promocji, Abonenci zobowiązani będą do uiszczania niższej opłaty abonamentowej, w tym z dodatkową promocją
przez ilość miesięcy wskazaną w Tabeli 1 Cennika Promocji, niższej opłaty aktywacyjnej oraz niższej opłaty instalacyjnej („Promocja”).
Promocja jest ograniczona terytorialnie do przyłączy w rejonach działania Dostawcy usług, na których istnieją możliwości techniczne, a także nie ma przeszkód formalnych do
świadczenia usługi dostępu do Internetu w danej taryfie lub pakietu Usług.
Z Promocji wyłączeni są Abonenci posiadający zaległości płatnicze wobec Dostawcy usług lub posiadający niejasny i nieudokumentowany stan prawny Lokalu lub w inny sposób
nie spełniający wymagań wynikających z Regulaminu Promocji lub Umowy lub Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych Dostawcy usług.
Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest:
a.
zawarcie umowy z Dostawcą usług na czas określony,
b.
wybranie usługi zgodnie z Cennikiem Promocji,
c.
uiszczenie promocyjnej opłaty aktywacyjnej zgodnie z Cennikiem Promocji,
d.
wyrażenie przez Abonenta zgody na przesyłanie faktur przez Dostawcę usług za świadczone usługi telekomunikacyjne drogą elektroniczną; Abonent deklarując chęć
otrzymywania faktur drogą elektroniczną przy zawieraniu Umowy w ramach Promocji jest zobowiązany podać adres mailowy niezbędny do przesyłania korespondencji
drogą elektroniczną.
Cennik Promocji określa ceny Usług dla Usług świadczonych w ramach Promocji.
W przypadku:
a.
wyrażenia zgody przez Abonenta na przesyłanie faktur przez Dostawcę usług za świadczone Usługi drogą elektroniczną, Abonent otrzymuje dodatkowy rabat
w wysokości 5 zł odliczany od miesięcznej wysokości opłaty abonamentowej, przy czym rabat ten wygasa w przypadku rezygnacji przez Abonenta z dostarczania faktur
drogą elektroniczną w trakcie trwania Umowy, począwszy od pierwszego Okresu rozliczeniowego przypadającego po Okresie rozliczeniowym, w którym nastąpiła
rezygnacja,
Skorzystanie z Promocji nie wyklucza korzystania przez Abonenta z innych Promocji dostępnych w ofercie Dostawcy usług, chyba, że warunki czy regulaminy tych ofert
promocyjnych stanowią inaczej.
Przez okres trwania Umowy Abonenci zobowiązani będą do utrzymania usług wybranych w ramach Promocji oraz do terminowego uiszczania Abonamentu.
W przypadku rozwiązania Umowy przez Abonenta lub przez Dostawcę usług z winy Abonenta przed upływem okresu na jaki została zawarta Umowa, Abonent zobowiązany
będzie do zwrotu przyznanej mu Ulgi, w wysokości określonej Cennikiem Promocji, pomniejszonej o proporcjonalną wysokości Ulgi za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej
rozwiązania.
Prędkości przypisane w Taryfach Usługi określają maksymalne prędkości transmisji download/upload, tj. do/od komputera Abonenta. Prędkości zwykle dostępne, deklarowane i
minimalne określane są zgodnie z postanowieniami Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych.
Wszelkie opłaty w Cenniku Promocji określone są w kwocie brutto.
Dostawca usług zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania Promocji w każdym czasie bez podawania przyczyny, z zastrzeżeniem, iż zmiana lub odwołanie nie wpływa na
prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez Abonenta. Informacja o zmianie lub odwołaniu zostanie opublikowana na stronie internetowej Dostawcy usług lub w inny sposób podana
do wiadomości publicznej.
Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści Regulaminu Promocji dużą literą i nie zdefiniowane w Regulaminie Promocji należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą
odpowiednio w Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych, Umowy lub Cenniku Dostawcy usług.
W sprawach nieuregulowanych treścią Regulaminu Promocji stosuje się odpowiednio postanowienia dokumentów wskazanych w pkt 16 powyżej.
W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminu Promocji, a postanowieniami dokumentów wskazanych w pkt. 16 powyżej, postanowienia Regulaminu Promocji
i Cennika Promocji będą miały charakter nadrzędny.

