
  

 

Opłaty ogólne 
 
Opłaty za wcześniejsze wypowiedzenie umowy 
 
Poniższe opłaty dotyczą klientów, którzy podpisali umowę na Usługę na Minimalny Okres (12 
miesięcy) oraz zdecydowali się ją przedwcześnie wypowiedzieć. Więcej informacji można 
znaleźć w Regulaminie Usług w punkcie 10.c (wszystkie stawki zawierają podatek VAT) 
 
Pozostałe miesiące Opłata 

  
1 81 zł 
2 162 zł 
3 243 zł 
4 324 zł 
5 405 zł 
6 486 zł 
7 567 zł 
8 648 zł 
9 729 zł 

10 810 zł 
11 891 zł 
12 892 zł 

 
 
Instalacja & Serwis (wszystkie stawki zawierają podatek 
VAT) 
 

 

  
Profesjonalna instalacja 500.00 zł 
Dodatkowy koszt usługi serwisowej ( 450.00 zł 

  
Opłaty za zestaw – Pojedyncze części (ceny zawierają podatek VAT) 

  
Modem Konnect SB2 –zamiennik (RM4100N) 750 zł 
Modem Konnect SB2+ -zamiennik (RM5111N) 545 zł 
Tria Konnect –zamiennik  (ETRIA 3W) 750 zł 
Modem Tooway Pro 2 (EM4100N) 2,010 zł 
Antena z mocowaniem Mid-pole 293 zł 
Antena z mocowaniem Top-pole  338 zł 
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Cena zakupy sprzętu (ceny zawierają podatek VAT) 
 Zestaw z modemem SB2 
Zestaw z modemem SB2+ 

999 zł 
1999 zł 

  
 
 
 
Niezwrócony zestaw 

Poniższe koszty obowiązuja w przypadku nie zwrócenia do nas zestawu po zakończonej umowie: 

 

 
Opłaty wstępne 
 
Poniższa tabela przedstawia obecne ceny (Listopad 2019), należy jednak pamiętać, że ceny 
reklamowane na naszej stronie internetowej (www.bigblu.pl) oraz Opłaty Wstęplne 
wyszczególnione w Umowie będą zawsze zastępować te opisane poniżej. Należy również 
pamietać, że cena za Profesjonalną Instalacje została ustalona w oparciu o Standardowe Instalacje 
w Polsce i może podlegać kontroli. Opłata za Profesjonalną Instalację może być wyższa w 
przypadku odległych lokalizacji lub nieprzewidzianych dodatkowych kosztów lub 
niestandardowych instalcji. Wiecej informacji na ten temat znajduje się w Regulaminie Instalacji.   

 
1. Opłata aktywacyjna 
2. Pierwszy miesiąc abonamentu 
3. Pierwszy miesiac dzierżawy zestawu 
4. Opłata za profesjonalną instalacje (Opcjonalne) 

 
Poniższa tabela przedstawia obecne ceny (zawierające podatek VAT),  (Listopad 2019), należy jednak 
pamiętać, że ceny reklamowane na naszej stronie internetowej będą zawsze zastępować 
(www.bigblu.pl): 
 

 Brązowy Srebrny Złoty Platynowy 
1.Opłata aktywacyjna 109PLN 109PLN 109PLN 109PLN 
2. Abonament miesięczny 30PLN 70PLN 100PLN 175PLN 
3. Dzierżawa zestawu (opłata miesięczna) 10PLN 25PLN 25PLN 25PLN 
4.Profesjonalna instalacja (Opcjonalna)* 500PLN 500PLN 500PLN 500PLN 

*jest to również opłata za ponowną instalację lub demontaż zestawu 

Modem Miesięczna opłata klienta Kwota do zapłaty (jeśli zestaw do nas nie wróci) 
SB2 (Brązowy) 10 PLN (8,13 PLN netto) 500 PLN – (8,13 PLN x opłacone faktury) 
SB2+ (Srebrny & Złoty & Platynowy) 25 PLN (20,32 PLN netto) 850 PLN – (20,32 PLn x opłacone faktury) 


