Cennik prac instalacyjnych
Dla umów i aneksów na czas nieokreślony zawieranych od 01.06.2020 r. Ceny brutto.

Opłata jednorazowa
Instalacja standardowa jednego punktu w lokalu w budownictwie wielorodzinnym
Instalacja standardowa jednego punktu w lokalu w budownictwie jednorodzinnym 1)
Instalacja niestandardowa (domy jednorodzinne, kamienice, firmy)
Dodatkowy punkt odbioru
Instalacja telefoniczna/internetowa (instalacja/kabel ETH od Urządzenia dostępowego
do wybranego przez Abonenta miejsca zakończonego złączem RJ)
Wzmacniacz mieszkaniowy (jeżeli wymagany)
Przewód Przyłącze – Urządzenie dostępowe (3m od każdego gniazda)
Przewód Przyłącze – Urządzenie dostępowe dłuższe niż 3m (przy zwrocie przewodu
3m nalicza się tylko różnicę)

199 zł
299 zł
wg kosztorysu
75 zł
75 zł
150-200 zł
bezpłatnie
5 zł +
1, 50 zł/mb

1) W ramach opłaty
Na zewnątrz:
- wykop od granicy działki do budynku, głębokość 40 cm, długość do 15 mb, prowadzony po możliwie najkrótszej
trasie,
- rozebranie i ułożenie kostki brukowej, jeżeli nie ma możliwości jej ominięcia (do 1 mb).
Wewnątrz:
- ułożenie kabla o długości do 15 mb, na odcinku od miejsca wprowadzenia do budynku do gniazda,
prowadzonego natynkowo na tym samym poziomie (kondygnacji), mocowanego do podłoża za pomocą flopów,
- montaż gniazda, montowanego natynkowo, w miejscu wskazanym przez Abonenta,
- wykonanie niezbędnych przewiertów przez ściany działowe domu na trasie prowadzenia kabla.

Prace dodatkowe (wymagają uzgodnienia z Abonentem)
Techniczna wizyta doradcza 1/2 h
Na zewnątrz:
Wykop, powyżej 15 mb
Rozebranie i ułożenie kostki powyżej 1 mb
Ułożenie rurki z kablem po elewacji do wyższych pięter za każdy poziom
Wewnątrz:
Wykonanie Przyłącza powyżej standardu (za każdy kolejny metr bieżący)
Dodatkowy punkt odbioru na tej samej kondygnacji
Instalacja telefoniczna/internetowa na tej samej kondygnacji
Przejście z przyłączem wewnętrznym na inną kondygnację za każdy poziom

50 zł
20 zł / mb
30 zł / mb
30 zł
5 zł / mb
75 zł
75 zł
30 zł

Wykonanie instalacji nie obejmuje rozkuwania i odtwarzania nawierzchni betonowych i asfaltowych, prac na
dachach budynków, głębokich wykopów powyżej 70 cm, wkuwania instalacji pod tynk, demontażu szaf, boazerii,
listew itp.
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