CENNIK USŁUG DODATKOWYCH W SIECI GECKONET
1.

Podpisanie umowy na usługi Internetu, Telewizji lub Telefonii Geckonet wiąże się z koniecznością wykonania prac montażowych. W ramach standardowej instalacji otrzymują od nas Państwo:
•
•

2.

W ramach standardowej opłaty aktywacyjnej nasi technicy wykonują także następujące czynności:
•
•
•

3.

Instalacja kablowa: 25 metrów kabla sieciowego, jeden przewiert przez ścianę, montaż jednego gniazdka abonenckiego lub wtyczki.
Instalacja radiowa: 25 metrów kabla sieciowego, jeden przewiert przez ścianę, jeden uchwyt ścienny do 40 cm, zarobienie wtyczki RJ45.

montaż, instalacja i konfiguracja urządzenia abonenckiego WIFIBOX i urządzenia VOIP,
weryfikacja prędkości Internetu oraz prezentacja usługi klientowi,
udzielenie informacji na temat korzystania z usług.
Nasi technicy mogą wykonać dla państwa również niestandardowe instalacje, oraz nieobowiązkowe prace i usługi, za które pobierane są dodatkowe
opłaty. Wysokość dodatkowej opłaty jest ustalana z technikiem, na podstawie kosztorysu i poniższego cennika.

Czynności

Jm

Opis/uwagi

Opłata
(brutto)*

OPŁATY DODATKOWE
Opłata za odbiór sprzętu z lokalu klienta

szt.

jednorazowa

50,00 zł

Opłata za nieuzasadnione wezwanie serwisu

szt.

jednorazowa

50,00 zł

Opłata za montaż dodatkowego Gniazda abonenckiego

szt.

jednorazowa

70,00 zł

Opłata za zmianę/wydanie sprzętu

szt.

jednorazowa

200,00 zł

Opłata za zwrot sprzętu przez Paczkomat inPost

szt.

jednorazowa

9,90 zł

Opłata za dostarczenie faktury lub dokumentów rozliczeniowych w formie papierowej

szt.

w przypadku wyrażenia chęci otrzymywania dokumentów papierowych co miesiąc,
opłata naliczana jest za każdy miesiąc, w którym wystawiono dokumenty

5,00 zł

Cesja (przeniesienie praw i obowiązków wynikających z
umowy)

szt.

jednorazowa

29,00 zł

Opłata za demontaż sprzętu u klienta

szt.

jednorazowa

100,00 zł

Telefoniczna Pomoc Techniczna

szt.

opłata za jedno połączenie z konsultantem BOK

9,90 zł

KARY UMOWNE
Opłata za utratę lub całkowite uszkodzenie Sprzętu

szt.

opłata jednorazowa ustalana na podstawie wartości utraconego lub uszkodzonego
sprzętu według wzoru: wartość sprzętu w dniu podpisania umowy -15% pierwotnej wartości sprzętu za każdy rok obowiązywania umowy

wycena

NAPRAWA
Spawanie uszkodzonego włókna światłowodowego u abonenta; wymiana uszkodzonego patchordu u abonenta
szt.
do 35m

dewastacja instalacji wewnętrznej światłowodowej u abonenta - złamanie, zniszczenie patchordu przez abonenta - cena zawiera patchord.

125,00 zł

szt.

cena zawiera koszt kabla, rozgałęźników, złączek

80,00 zł

Montaż listew do 2cm szerokości / Montaż rurek do średnicy 2cm

m

Zapoznanie się z wytycznymi abonenta, wyznaczenie trasy po uprzednim sprawdzeniu; konsultacja z abonentem odnośnie istniejących instalacji
podtynkowych

11,00 zł

Bruzdowanie ścian/posadzek dla rur o średnicy do 2cm z
gipsowaniem, bez malowania

m

przygotowanie podłoża, wyznaczenie trasy po uprzedniej konsultacji z abonentem i
sprawdzeniu potencjalnej trasy istniejących instalacji podtynkowych, bruzdowanie
ściany/posadzki, osadzenie kabla, gipsowanie bez malowania

25,00 zł

Przepust/przewiert przez strop/ścianę nośną /otwór do fi
20mm/ - do 40 cm

szt.

Wytrasowanie otworu, wykonanie otworu , uzupełnienie ewentualnych ubytków,
gipsowanie - ta czynność nie może być zlecana odrębnie, jeśli abonent chce tylko
przewiert - należy doliczyć pozycję "Wizja lokalna / porady techniczne"

15,00 zł

Przecisk

m

za 1 m, cena zawiera koszt materiału

120,00 zł

Odtwarzanie nawierzchni (kostka pozbrukowa)

m2

zwykła kostka

90,00 zł

Naprawa instalacji klienta (koncentryczna, skrętka, para
miedziana)

PRACE BUDOWLANE

Za każdy kolejny metr kabla sieciowego ponad określony
standard

m

cena zawiera koszt materiału

5,00 zł

INSTALACJA
Adaptacja istniejącej wewnętrznej instalacji telewizyjnej w
szt.
lokalu abonenta (do 4 punktów)

uruchomienie i regulacja do 4 punktów telewizyjnych istniejącej sieci wewnętrznej
u abonenta, uruchomienie sygnału telewizji cyfrowej Geckonet na istniejącej
185,00 zł
instalacji w lokalu

Zarabianie złącza na kablu koncentrycznym RG6 i RJ45 na
kablu komputerowym

szt.

wykonanie złączy - ta czynność nie może być zlecana odrębnie, jeśli abonent chce
tylko złącze - należy doliczyć pozycję "Wizja lokalna / porady techniczne"

Wykonanie instalacji telefonicznej do 25m (dla 1 punktu)

szt.

Adaptacja istniejącej instalacji telefonicznej w lokalu u
abonenta (do 5 punktów)

szt.

uruchomienie do 5 punktów telefonicznych na istniejącej sieci wewnętrznej u abonenta, uruchomienie sygnału telefonii VoIP Geckonet na istniejącej
185,00 zł
instalacji w lokalu abonenta

Adaptacja istniejącej instalacji sieci komputerowej w lokalu u abonenta (do 5 punktów), Konfiguracja stałego
adresu IP na 1 szt. komputera Klienta

szt.

uruchomienie do 5 punktów istniejącej sieci wewnętrznej u abonenta (za pomocą
routera/ switcha abonenta), uruchomienie transmisji danych Geckonet na istniejącej instalacji w lokalu abonenta na każdym z gniazdek. Cena zawiera sprawdzenie
połączeń w gniazdku, zarobienie kocówek RJ45. Cena nie zawiera gniazd komputerowych.

150,00 zł

Wykonanie nowej instalacji komputerowej do 25m (dla
1 punktu)

szt.

wykonanie instalacji komputerowej pod transmisję danych kablem kat 5e lub 6cena zawiera kable, gniazdko natynkowe

150,00 zł

wykonanie instalacji telefonicznej pod usługę telefonii VoIP Geckonet

5,00 zł
125,00 zł

AKTYWACJA URZĄDZEŃ
Podłączenie urządzeń dodatkowych do odbiornika telewizyjnego (do 4 urządzeń)

szt.

(magnetowid, odtwarzacz DVD, Blu-ray, konsola gier, komputer itp.) montaż odbywa się przy użyciu przewodów Klienta, wykorzystanie przewodów firmowych
wiąże się z dodatkową opłatą

60,00 zł

Strojenie i skonfigurowanie odbiornika telewizyjnego
Klienta. Utworzenie 1 szt. listy ulubionych kanałów (do 30
pozycji) [bez wykonywania konfiguracji połączeń
sieciowych, sieci DLNA itp.]

szt.

bez instalacji odbiornika, usługa jednorazowa

150,00 zł

Strojenie i skonfigurowanie dekodera cyfrowego oraz
utworzenie 1 szt. listy ulubionych kanałów (do 30 pozycji).

szt.

jednorazowo

100,00 zł

Podłączenie i skonfigurowanie aparatu telefonicznego
klienta, ustawienie trybu tonowego (wykonanie jednego
połączenia testowego).

szt.

bez zmiany instalacji

50,00 zł

Podłączenie i wykonanie podstawowej konfiguracji sieci
WiFi klienta (router klienta)

szt.

Konfiguracja połączenia sieciowego kablowego na komputerze klienta

szt.

skonfigurowanie 1 szt. sieci WiFi -punktu dostępowego, podłączenie 1 szt. urządzenia z interfejsem bezprzewodowym, konfiguracja nie zawiera przekierowywania
100,00 zł
portów itp.
na komputerze klienta (m. in. włączenie karty sieciowej, instalacja sterowników –
uruchomienie i zweryfikowanie dostępu do sieci)

80,00 zł

INNE
Wizja lokalna / porady techniczne

rbh

konsultacje techniczne za każdą rozpoczęta godzinę

60,00 zł

Konsultacje telefoniczne z działem IT

rbh

50,00 zł

Usługi nie wymienione wyżej

rbh

konsultacje telefoniczne ze wsparciem technicznym działu IT, za każde rozpoczęte
30 min
bez kosztów materiału

60,00 zł

*Ceny orientacyjne

4.

5.
6.

Niniejszy cennik obejmuje ceny usług dodatkowych związanych z usługą dostępu do sieci Internet, telefonu lub telewizji świadczoną przez Dostawcę usług
- Geckonet Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 3, 86-170 Nowe, NIP: 5592050364, REGON: 382163341, e-mail: info@geckonet.pl, www.geckonet.pl, tel.
525-777-777.
Wszystkie wymienione w cenniku kwoty są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
Cennik usług dodatkowych obowiązuje od dnia 11 maja 2021 r.

