
 

 

CENNIK WYKONANIA USŁUGI NIESTANDARDOWEJ 

Czynności Jm Opis/uwagi 
Opłata 

(brutto)1 

NAPRAWA 

Spawanie uszkodzonego włókna światłowodowego u 
abonenta; wymiana uszkodzonego patchordu u abonenta 

do 35m 
szt. 

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

125,00 zł 

Naprawa instalacji klienta (koncentryczna, skrętka, para 
miedziana) 

szt. cena zawiera koszt kabla, rozgałęźników, złączek 80,00 zł 

PRACE BUDOWLANE 

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 20cm 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 

Za każdy kolejny metr przyłącza ponad określony 
standard 

m cena zawiera koszt materiału 25,00 zł 

INSTALACJA 

Adaptacja istniejącej wewnętrznej instalacji telewizyjnej 
analogowej  w lokalu abonenta (do 4 punktów) 

szt. 
uruchomienie i regulacja do 4 punktów  telewizyjnych istniejącej sieci wewnętrzej 

u abonenta, uruchomienie sygnału telewizji analogowej  INEA na istniejącej 
instalacji w lokalu 

185,00 zł 

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" 
5,00 zł 

Wykonanie instalacji telefonicznej do 25m (dla 1 punktu) szt. 
wykonanie instalacji telefonicznej pod usługę telefonii analogowej INEA - 

dwużyłowy kabel telefoniczny 
125,00 zł 

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

szt. 
uruchomienie  do 5 punktów telefonicznych na istniejącej sieci wewnętrznej u 

abonenta, uruchomienie sygnału telefonii  analogowej  INEA na istniejącej 
instalacji w lokalu abonenta 

185,00 zł 

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 pomoca 
routera/ switcha abonenta), uruchomienie transmiji danych  INEA 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 6- 

cena zawiera kable, gniazdko natynkowe 
150,00 zł 

AKTYWACJA URZĄDZEŃ 

Podłączenie urządzeń dodatkowych do odbiornika 
telewizyjnego  (do 4 udządzeń) 

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. 
skonfigurowanie 1 szt. sieci WiFi -punktu dostępowego,  podłączenie 1 szt. 

urządzenia z interferejstem bezprzewodowym, konfiguracja nie zawiera 
przekierowywania portów itp. 

100,00 zł 

Konfiguracja połączenia sieciowego  kablowego na 
komputerze klienta 

szt. 
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 - tylko dla abonentów INEA 60,00 zł 

Usługi nie wymienione wyżej rbh bez kosztów materiału 60,00 zł 

1. Ceny orientacyjne 


