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C e n n i k
usługi dostępu do Internetu i usług dodatkowych

Wszystkie ceny podane w Cenniku są wartościami brutto i zawierają 23% VAT.

Przyłączenie do sieci

Przyłączenie  do  sieci  DBS  Internet  jest  bezpłatne.  Przyłączenie  do  sieci  obejmuje  instalację  urządzenia
klienckiego oraz doprowadzenie łącza internetowego przewodem UTP (skrętka) z wtykiem RJ45. Jeśli instalacja
wymaga niestandardowego sprzętu, może być to związane z dodatkową opłatą. Szczegóły montażu ustalamy w
trakcie bezpłatnego badania technicznego.

Pakiety abonamentowe

Wszystkie pakiety są bez limitu transferu danych.

Abonament miesięczny 59 zł 79 zł 99 zł 123 zł

Prędkość pobierania 30 Mb/s 50 Mb/s 70 Mb/s 100 Mb/s

Prędkość wysyłania 3 Mb/s 5 Mb/s 7 Mb/s 10 Mb/s

Gwarancja dostępności pasma 70% 70% 70% 70%

Gwarancja niskiego opóźnienia 50 ms 50 ms 50 ms 50 ms

SLA Standard Standard Standard Standard

Gwarancja rocznej dostępności 
usługi

99% 99% 99% 99%

Gwarancja czasu
usunięcia usterki

24h 24h 24h 24h

Bezpieczny Internet (firewall 
stanowy chroniący sieć klienta)

TAK TAK TAK TAK

Filtr rodzinny
TAK

(na życzenie)
TAK

(na życzenie)
TAK

(na życzenie)
TAK

(na życzenie)

Publiczny adres IP - - - -

W razie potrzeby, chętnie przygotujemy ofertę indywidualną.
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Router bezprzewodowy (Wi-Fi)

Routery Wi-Fi dostarczone przez DBS Internet serwisujemy bezpłatnie przez cały czas trwania umowy o dostęp do
Internetu. Uszkodzony router od ręki wymienimy na nowy.

Możliwe jest też użycie przez klienta własnego routera Wi-Fi.  W razie potrzeby, w trakcie montażu bezpłatnie
skonfigurujemy go do pracy w sieci DBS.

Wypożyczenie Zakup

Podstawowy router Wi-Fi
Standard IEEE 802.11A/N, porty Fast Ethernet

4 zł / miesiąc 100 zł

Zaawansowany router Wi-Fi
Standard IEEE 802.11AC, porty Gigabit Ethernet

6 zł / miesiąc 180 zł

Poszerzenie zasięgu Wi-Fi
Mesh Wi-Fi / repeatery / adaptery PowerLine /
dodatkowy punkt dostępowy Wi-Fi

Wycena indywidualna
Zasięg Wi-Fi można rozszerzyć na różne sposoby.

Zbadamy sytuację i zaproponujemy najlepsze opcje.

Na życzenie klienta dostarczamy i konfigurujemy niestandardowe urządzenia adresujące indywidualne potrzeby.
Wycenę oraz warunki gwarancji i serwisu ustalamy wtedy indywidualnie.

Usługi dodatkowe

Publiczny adres IP
NAT 1-do-1 na adres prywatny klienta

10 zł / miesiąc

Publiczny adres IP (bez NAT)
4-adresowa podsieć /30, w tym 1 adres publiczny użyteczny dla klienta

40 zł / miesiąc

Pula 5 publicznych adresów IP (bez NAT)
8-adresowa podsieć /29, w tym 5 adresów publicznych użytecznych dla klienta

80 zł / miesiąc

SLA Premium (obejmuje instalację łącza zapasowego)
Gwarancja rocznej dostępności usługi: 99.9%
Gwarancja czasu usunięcia usterki: 4h
Obsługa w trybie 24/7 (także w niedziele i święta)

Wycena
indywidualna

Obsługa serwisowa w zakresie określonym w Regulaminie 0 zł

Wysyłka faktury w formie elektronicznej na pocztę e-mail 0 zł

Wysyłka faktury w formie papierowej pocztą tradycyjną 5 zł

Cennik obowiązuje od 2. sierpnia 2021 r.
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