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BIG SERWIS S.C. 

Flakus Andrzej, Robert Borszcz 
41-800 Zabrze, ul. Łangowskiego 2 

tel. (32) 2765666, fax (32) 3760281 
tel. kom. 0 601 41 24 50-51 

e-mail: biuro@bigserwis.pl 
 

Zabrze, 2 styczeń 2006 
 

Cennik dla klientów indywidualnych obowiązujący od 2 stycznia 
2006 w sieci BIGNET 

 
1. Aktywacja usługi dostępu do sieci Internet oraz abonament dla pierwszego 
stanowiska/komputera/terminala. 
 

Przepustowość 
GWARANTOWANA - 

MINIMALNA 
(download/upload) 

(do klienta/od klienta) 

Jednorazowa opłata 
aktywacyjna (instalacyjna) 

(netto / brutto) 
(bez VAT 22% / z VAT 22%) 

 
 

Czas trwania 
umowy 

Abonament miesięczny 
(netto / brutto) 

(bez VAT 22% / z VAT 
22%) 

 
 

Uwagi 

64kbit/s  /  64kbit/s 286,88 zł / 350,00 zł min. 12-cie 
miesięcy 

49,18 zł / 60,00 zł Pełna możliwość transferu, brak 
limitów ilości przesyłanych danych, 

nie blokowane p2p 
64kbit/s  /  64kbit/s 368,85 zł / 450,00 zł nieokreślony 49,18 zł / 60,00 zł Pełna możliwość transferu, brak 

limitów ilości przesyłanych danych, 
nie blokowane p2p 

128kbit/s  /  128kbit/s 286,88 zł / 350,00 zł min. 12-cie 
miesięcy 

65,57 zł / 80,00 zł Pełna możliwość transferu, brak 
limitów ilości przesyłanych danych, 

nie blokowane p2p 
128kbit/s  /  128kbit/s 368,85 zł / 450,00 zł nieokreślony 65,57 zł / 80,00 zł Pełna możliwość transferu, brak 

limitów ilości przesyłanych danych, 
nie blokowane p2p 

Możliwe jest indywidualne sparametryzowanie łącza oraz opłat z tego wynikających. 
 

2. Opłaty dodatkowe 
 

 
L.p. 

 
Rodzaj usługi 

Opłata jednorazowa  
(netto / brutto) 

(bez VAT 22% / z VAT 22%) 

Abonament miesięczny  
(netto / brutto) 

(bez VAT 22% / z VAT 22%) 

 
Uwagi 

 
1 

Aktywacja (instalacja) usługi w 
przypadku posiadania przez 
klienta niezbędnego sprzętu 

 
40,98 zł / 50,00 zł 

 
nie dotyczy 

Sprzęt musi spełniać wymagania 
BIG SERWIS S.C., za problemy 
spowodowane wadliwym 
działaniem odpowiada Abonent 

2 Adres publiczny nie dotyczy 16,39 zł / 20,00 zł Adres IP z puli adresów 
publicznych 

3 Usługa dla kolejnego 
stanowiska/komputera/terminala 
w lokalu Abonenta 

 
40,98 zł / 50,00 zł 

 
16,39 zł / 20,00 zł 

Należy także doliczyć 
jednorazowy koszt urządzeń 
rozdzielających sygnał. 

4 HUB/SWICH 5xRJ45 125,00 zł / 152,50 zł nie dotyczy Dla instalacji 
wielostanowiskowych 

 
5 

 
Router bezprzewodowy 

 
245,90 zł / 300,00 zł 

 
nie dotyczy 

Sieć bezprzewodowa 
wewnątrz budynku/domu 
abonenta. 

6 Radiowa karta sieciowa: 
PCI – komputer stacjonarny, 
PCMCIA – notebook 

 
135,25 zł / 165,00 zł 
135,25 zł / 165,00 zł 

 
nie dotyczy 

Karty sieciowe do łączności 
bezprzewodowej wewnątrz 
budynku. 

     

7 Skrzynka pocztowa e-mail  Gratis Gratis Skrzynka e-mail w domenie 
bignet.zabrze.pl, ochrona 
antyspamowa i antywirusowa, 30 
MB pojemności. 

8 Zawieszenie usługi Gratis Gratis Czas zawieszenia: 1-2 m-ce 

 
9 

 
Ponowna aktywacja 

 
Gratis 

 
Gratis 

Ponowna aktywacja po 
bezpłatnym zawieszeniu usługi 

10 Ponowna aktywacja 40,98 zł / 50,00 zł nie dotyczy Ponowna aktywacja po 
zawieszeniu usługi z winy 
Abonenta 

 
11 

 
Nieuzasadnione wezwanie 
serwisu 

 
40,98 zł / 50,00 zł + koszt 

dojazdu 

 
nie dotyczy 

Test wykonywany jest 
komputerem przenośnym BIG 
SERWIS S.C. wpiętym 
bezpośrednio w łącze przed 
komputerem klienta. 

 

mailto:biuro@bigserwis.pl

