
Cennik usługi telefonii internetowej VoIP
świadczonej przez nowogrod.NET Sp. z o.o.

Usługa świadczona tylko w połączeniu z usługą dostępu do Internetu MSNET

Opłaty instalacyjne  dla jednego stanowiska kwota brutto

Poz. Rodzaj usługi

1 Aktywacja usługi                                 25,00 zł 

Miesięczne opłaty abonamentowe za usługę MSTEL - umowa na czas nieokreślony

Poz. Rodzaj usługi

2
MSTEL- 20 minut w abonamencie na połączenia do krajowych sieci stacjonarnych i komórkowych, a także połączenia do sieci 

zagranicznych strefa 1
12,00

Opłaty za rozpoczętą minutę połączenia

Poz. Rodzaj usługi

3 Połączenia krajowe - sieci stacjonarne 0,10 zł                                  

4 Połączenia krajowe - sieci komórkowe 0,13 zł                                  

5 Połączenia międzynarodowe - sieci zagraniczne - strefa 1 0,37 zł                                  

6 Połączenia międzynarodowe - sieci zagraniczne - strefa 2 0,86 zł                                  

7 Połączenia międzynarodowe - sieci zagraniczne - strefa 3 1,00 zł                                  

8 Połączenia międzynarodowe - sieci zagraniczne - strefa 4 2,10 zł                                  

9 Połączenia międzynarodowe - sieci zagraniczne - strefa 5 5,01 zł                                  

10 Połączenia międzynarodowe - sieci zagraniczne - strefa 6 19,09 zł                               

11 Połączenia krajowe z numerami informacyjnymi AUS 118xxx, 19xxx 2,46 zł                                  

12 Połączenia krajowe z numerami infolinii 800 -  zł                                    

13 Połączenia krajowe z numerami infolinii 80x 0,61 zł                                  

14 Połączenia krajowe z numerami alarmowymi -  zł                                    

Pozostałe opłaty
Poz. Rodzaj usługi

15 Ponowna konfiguracja bramki VoIP do pracy w sieci                                 50,00 zł 

16 Zmiana Abonenta w wyniku przejęcia praw i obowiązków wynikających z umowy w obrębie jednego lokalu.                               100,00 zł 

17 Nieuzasadnione wezwanie serwisanta                                 50,00 zł 

18 Naprawa kabla do transmisji  wg. kosztorysu 

Objaśnienia i informacje

2. Urządzenia udostępnione Abonentowi pozostają własnością Operatora.

3. Opłata abonamentowa jest płatna z góry za każdy miesiąc świadczenia usługi.

4. W opłacie abonamentowej zawarte jest:

5. Wszystkie ceny zawierają podatek od towarów i usług (VAT 23%).

Cennik aktualny od 01.08.2021 dla umów zawartych od tej daty.

1. Opłata określona w poz.1 obejmuje instalacje i przetestowanie urządzeń. Pobierana jest jednorazowo od osób, z którymi Operator zawarł umowę o świadczenie 

usługi MSTEL przez nowogrod.NET Sp. zo.o., w trybie i na warunkach określonych w Regulaminie korzystania z usług nowogrod.NET świadczonej przez 

nowogrod.NET Sp. z o.o..

1) Opłata za użytkowanie urządzeń.


