
Przedstawiciel technologiczny i partner

INTEGRATOR SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH 

LP
NAZWA TARYFY

i parametry łącza
CENA

PAKIETU
OPIS

1

SpringLite2011 COMBO
INTERNET+TELEFON

MAX 4Mb

 [2]*Mb łącze symetryzowane 

Linia telefoniczna stacjonarna

45,00 zł

Łącze  internetowe  wysokiej  jakości  o  możliwym
indywidualnym  podziale  pasma  przychodzącego  i
wychodzącego  (opcja  niedostępna  u  innych  operatorów).
Standardowo podział 4:1 (pobieranie : wysyłanie). * Przy małym
obciążeniu  sieci  operatora  gratis  przyznawane  automatycznie
szersze  pasmo  +100%  downloadu  (pobierania),  przy
nominalnym obciążeniu sieci gwarantowane pasmo podstawowe
w infrastrukturze operatora (podane w []).

W  zestawie  telefon  stacjonarny  bez  abonamentu,  możliwe
przeniesienie  numeru  od  innego  operatora.  Miesięczny
minimalny pakiet kwotowy do wykorzystania 24,60zł. Możliwość
wypożyczenia sprzętu aktywnego do umowy.

Dodatkowo Internet Mobilny w obrębie zasięgu łącza z routerem
bezprzewodowym do 300Mb za 1zł (+8,90zł miesięcznie)

W cenie:
• Bezpłatne  zabezpieczenie  komputera  przed

najnowszymi  znanymi  wirusami,  programami  typu
„spyware”  i  innymi  zagrożeniami.  Szybka,  wydajna
ochrona  przed  atakami  pochodzącymi  z  sieci.
Bezpieczne  korzystanie  z  komunikatorów  i  poczty
elektronicznej  oraz  udostępnianie  plików.
Automatyczne aktualizacje, łatwe w obsłudze funkcje i
bezpłatne  wsparcie  techniczne w okresie  subskrypcji.
Opcja bezpłatnej 90-dniowej ochrony, po tym okresie
możliwość  przedłużenia  na  kolejne  12  miesięcy
(+0,00zł  przez  pierwsze  3  miesiące,  +8,90zł
miesięcznie od 4 miesiąca).

• Bezpłatny  pakiet  wsparcia  technicznego  –  w
odróżnieniu  od  innych  operatorów  zapewniamy
wsparcie techniczne obejmujące także sprzęt abonenta,
nie  kończąc  na  sprzęcie  transmisyjnym.  Dzięki  temu
użytkownik może liczyć na pomoc w każdym przypadku
nawet przy awarii jego sprzętu.

• Bezpłatny  PUBLICZNY  adres  IP,  konieczny  dla
niektórych usług sieciowych, autoryzacji bankowych itp.
–  opcja  niedostępna  u  takich  operatorów  jak  UPC,
Netia Net24, TP Neostrada !!!

• Upust  handlowy  do  10%  (uzależniony  od  kategorii
sprzętu)  na  zakupy  w  ramach  oferty  operatora  na
sprzęt komputerowy, telewizyjny i AGD. W przypadku
sprzętu komputerowego gwarantujemy 100% zgodność
i  konfigurację  do  bezobsługowej  współpracy  z  naszą
siecią. 

2

SpringSTD2011 COMBO

INTERNET+TELEFON
MAX 6Mb

 [3]*Mb łącze symetryzowane 

Linia telefoniczna stacjonarna

55,00 zł

3

SpringTOP2011 COMBO

INTERNET+TELEFON

MAX 10Mb

 [5]*Mb łącze symetryzowane 

Linia telefoniczna stacjonarna

Bezpłatne konto e-mail oraz miejsce na
stronę WWW na serwerze operatora z
nazwą domenową użytkownika
www.nazwa_INT.pc.net.sosnowiec.pl

79,00 zł

4

SpringHD2011 COMBO
INTERNET+TELEFON

MAX 20Mb

 [10]*Mb łącze symetryzowane 

Linia telefoniczna stacjonarna

Bezpłatne konto e-mail oraz miejsce na
stronę WWW na serwerze operatora z
nazwą domenową użytkownika
www.nazwa_INT.pc.net.sosnowiec.pl

155,00 zł

PC.Net sp. z o.o. Telefon 32 269-07-00; 32 798-07-00
Faks 32 720-11-53; 32 269-07-00

41-200 SOSNOWIEC e-mail: biuro@pc.net.sosnowiec.pl
ul. Kilińskiego 44 http:// www.pc.net.sosnowiec.pl
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5
SpringLite2011 

INTERNET MAX 4Mb
 [2]*Mb łącze symetryzowane

49,00 zł

Łącze  internetowe  wysokiej  jakości  o  możliwym
indywidualnym  podziale  pasma  przychodzącego  i

wychodzącego  (opcja  niedostępna  u  innych  operatorów).
Standardowo podział 4:1 (pobieranie : wysyłanie). * Przy małym
obciążeniu  sieci  operatora  gratis  przyznawane  automatycznie
szersze  pasmo  +100%  downloadu  (pobierania),  przy
nominalnym obciążeniu sieci gwarantowane pasmo podstawowe
w infrastrukturze operatora (podane w []).

Dodatkowo Internet Mobilny w obrębie zasięgu łącza z routerem
bezprzewodowym do 300Mb za 1zł (+8,90zł miesięcznie)

W cenie:
• Bezpłatne  zabezpieczenie  komputera  przed

najnowszymi  znanymi  wirusami,  programami  typu
„spyware”  i  innymi  zagrożeniami.  Szybka,  wydajna
ochrona  przed  atakami  pochodzącymi  z  sieci.
Bezpieczne  korzystanie  z  komunikatorów  i  poczty
elektronicznej  oraz  udostępnianie  plików.
Automatyczne aktualizacje, łatwe w obsłudze funkcje i
bezpłatne  wsparcie  techniczne w okresie  subskrypcji.
Opcja bezpłatnej 90-dniowej ochrony, po tym okresie
możliwość  przedłużenia  na  kolejne  12  miesięcy
(+0,00zł  przez  pierwsze  3  miesiące,  +8,90zł
miesięcznie od 4 miesiąca).

• Bezpłatny  pakiet  wsparcia  technicznego  –  w
odróżnieniu  od  innych  operatorów  zapewniamy
wsparcie techniczne obejmujące także sprzęt abonenta,
nie  kończąc  na  sprzęcie  transmisyjnym.  Dzięki  temu
użytkownik może liczyć na pomoc w każdym przypadku
nawet przy awarii jego sprzętu.

• Bezpłatny  PUBLICZNY  adres  IP,  konieczny  dla
niektórych usług sieciowych, autoryzacji bankowych itp.
–  opcja  niedostępna  u  takich  operatorów  jak  UPC,
Netia Net24, TP Neostrada !!!

• Upust  handlowy  do  10%  (uzależniony  od  kategorii
sprzętu)  na  zakupy  w  ramach  oferty  operatora  na
sprzęt komputerowy, telewizyjny i AGD. W przypadku
sprzętu komputerowego gwarantujemy 100% zgodność
i  konfigurację  do  bezobsługowej  współpracy  z  naszą
siecią.

6
SpringSTD2011 

INTERNET MAX 6Mb

 [3]*Mb łącze symetryzowane
59,00 zł

7 SpringTOP2011

INTERNET MAX 10Mb

 [5]*Mb łącze symetryzowane 

Bezpłatne konto e-mail oraz miejsce na
stronę WWW na serwerze operatora z
nazwą domenową użytkownika
www.nazwa_INT.pc.net.sosnowiec.pl

89,00 zł

8

SpringHD2011 

INTERNET MAX 20Mb

 [10]*Mb łącze symetryzowane

Bezpłatne konto e-mail oraz miejsce na
stronę WWW na serwerze operatora z
nazwą domenową użytkownika
www.nazwa_INT.pc.net.sosnowiec.pl 

169,00 zł

Ceny podane brutto – z wliczonym podatkiem VAT 23%

Dla firm dodatkowo zapewniamy obsługę w ramach dostawy usług telefonicznych i Internetowych
oraz transmisji danych w oferty Telekomunikacji Polskiej S.A.

PC.Net sp. z o.o. Telefon 32 269-07-00; 32 798-07-00
Faks 32 720-11-53; 32 269-07-00

41-200 SOSNOWIEC e-mail: biuro@pc.net.sosnowiec.pl
ul. Kilińskiego 44 http:// www.pc.net.sosnowiec.pl


