
Wszystkie ceny brutto, czyli wraz z podatkiem VAT. Cena brutto jest ceną podstawową.

Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2020 r.

Brak limitów ilości pobranych i wysłanych danych jest u nas standardem. Jedynym ograniczeniem jest wybrana prędkość pakietu.

OPŁATY ABONAMENTOWE (MIESIĘCZNE) brutto (z VAT)

Nazwa pakietu pobieranie/wysyłanie

Abonament miesięczny w technologii bezprzewodowej

10 Mbps/1 Mbps 49,99 zł49,99 zł 89,99 zł 119,99 zł 149,99 zł149,99 zł

Rabat łączny w ciągu trwania całej umowy już ujęty od ceny 360,00 zł 0,00 zł

15 Mbps/1,5 Mbps 59,99 zł 101,99 zł 135,99 zł 169,99 zł

Rabat łączny w ciągu trwania całej umowy już ujęty od ceny 408,00 zł 0,00 zł

20 Mbps/2 Mbps 69,99 zł 113,99 zł 151,99 zł 189,99 zł

Rabat łączny w ciągu trwania całej umowy już ujęty od ceny 456,00 zł 0,00 zł

30 Mbps/3 Mbps 79,99 zł 119,99 zł 159,99 zł 199,99 zł

Rabat łączny w ciągu trwania całej umowy już ujęty od ceny 480,00 zł 0,00 zł

OPŁATY POCZĄTKOWE

Aktywacja usługi indywidualnie lub przejście na technologię 5 GHz* 100,00 zł 200,00 zł 300,00 zł 600,00 zł

Rabat łączny w tech 5GHz w opłacie aktywacyjnej już ujęty od ceny 500,00 zł 400,00 zł 300,00 zł 0,00 zł

Aktywacja usługi w budynkach wielorodzinnych** 10,00 zł 50,00 zł 100,00 zł 500,00 zł

490,00 zł 450,00 zł 400,00 zł 0,00 zł

INNE OPŁATY ABONAMENTOWE (MIESIĘCZNE)

20,00 zł

Wysyłka faktury tradycyjnym listem 5,00 zł

INNE OPŁATY JEDNORAZOWE

Instalacja wewnętrznej, bezprzewodowej sieci 2,4 GHz i routera (wraz z routerem) w lokalu klienta (z dojazdem) 150,00 zł

Router 2,4 GHz (do lokalu klienta) 100,00 zł

Zmiana prędkości łącza na niższą w przypadku umowy na czas określony 0,00 zł

Zmiana prędkości łącza na niższą w przypadku umowy na czas nieokreślony 0,00 zł

Zmiana prędkości łącza na wyższą 0,00 zł

Koszty wezwania do zapłaty przy przekroczeniu terminu płatności dłuższym niż 30 dni 10,00 zł

50,00 zł

Opłata za zwłokę w zwrocie sprzętu (za każdy dzień) 1,00 zł

Interwencja serwisu u klienta z przyczyn leżących po stronie klienta wliczając czas dojazdu (1h) 70,00 zł

Wymiana urządzenia odbiorczego uszkodzonego podczas burzy lub przepięcia lub z innej winy klienta 600,00 zł

Wysyłka faktury tradycyjnym listem 5,00 zł

Inne usługi nie zawarte w cenniku ustala się indywidualnie.

Cennik usług bezprzewodowych AdWa Internet

Biuro Obsługi Klienta tel. 52 569 99 99
tel. finanse 512 456 456
tel. technik 502 688 999

http://wawer.info/
Panel klienta: http://panel.wawer.info/

Umowa na 24 
miesiące 

Umowa na 18 
miesięcy

Umowa na 12 
miesięcy

Umowa na 
czas 

nieokreślony

AdWa Net 10 (MINI)

2 400,00 zł 1 080,00 zł

AdWa Net 15 (MIDI)

2 640,00 zł 1 224,00 zł

AdWa Net 20 (STD)

2 880,00 zł 1 368,00 zł

AdWa Net 30 (MAX)

2 880,00 zł 1 440,00 zł

Rabat łączny w opłacie aktywacyjnej w budynkach wielorodz. już ujęty od ceny

* - Aktywacja usługi polega na zainstalowaniu anteny na istniejącym maszcie lub uchwycie, instalacja zestawu i konfiguracja komputera 
    klienta,  instalacja uchwytu (wraz z uchwytem) +50,00 zł.  Zestaw instalacyjny (w cenie) zawiera profesjonalne urządzenie pracujące
     w paśmie 5 GHz, kabel 10m zakończony wtykiem Ethernet (RJ-45) i pozostaje własnością firmy WAWER.

** - Aktywacja usługi polega doprowadzeniu kabla standardu Ethernet (wtyk RJ-45) do lokalu oraz konfigurację komputera klienta. 
      Instalacja karty Ethernet w przypadku jej braku +20,00 zł. Usługa dostępna w budynkach z infrastrukturą sieci AdWa.

Zawieszenie na życzenie Abonenta świadczenia usługi AdWa w przypadku umowy na czas określony na okres nie krótszy niż 1 
miesiąc jednak nie dłużej niż 6 miesięcy (za każdy rozpoczęty miesiąc z góry)

Ponowne włączenie usługi AdWa Internet uprzednio wyłączonej z powodu nieprzestrzegania postanowień regulaminu



Wszystkie ceny brutto, czyli wraz z podatkiem VAT. Cena brutto jest ceną podstawową.

Cennik obowiązuje od dnia 01.06.2013 r.

Brak limitów ilości pobranych i wysłanych danych jest u nas standardem. Jedynym ograniczeniem jest wybrana prędkość pakietu.

OPŁATY ABONAMENTOWE (MIESIĘCZNE) brutto (z VAT)

Nazwa pakietu pobieranie/wysyłanie

Abonament miesięczny w technologii FTTH

49,99 zł49,99 zł 89,99 zł 119,99 zł 149,99 zł149,99 zł

Rabat łączny w ciągu trwania całej umowy już ujęty od ceny 360,00 zł 0,00 zł

59,99 zł 101,99 zł 135,99 zł 169,99 zł

Rabat łączny w ciągu trwania całej umowy już ujęty od ceny 408,00 zł 0,00 zł

69,99 zł 113,99 zł 151,99 zł 189,99 zł

Rabat łączny w ciągu trwania całej umowy już ujęty od ceny 456,00 zł 0,00 zł

79,99 zł 119,99 zł 159,99 zł 199,99 zł

Rabat łączny w ciągu trwania całej umowy już ujęty od ceny 480,00 zł 0,00 zł

99,99 zł 131,99 zł 175,99 zł 219,99 zł

Rabat łączny w ciągu trwania całej umowy już ujęty od ceny 528,00 zł 0,00 zł

OPŁATY POCZĄTKOWE

Aktywacja usługi lub przejście na technologię FTTH* 149,99 zł 249,99 zł 349,99 zł 999,99 zł

Rabat łączny w tech FTTH w opłacie aktywacyjnej już ujęty od ceny 850,00 zł 750,00 zł 650,00 zł 0,00 zł

Aktywacja usługi w budynkach wielorodzinnych** 10,00 zł 50,00 zł 100,00 zł 800,00 zł

Rabat łączny w opłacie aktywacyjnej w budynkach wielorodzinnych już ujęty od ceny 790,00 zł 750,00 zł 700,00 zł 0,00 zł

INNE OPŁATY ABONAMENTOWE (MIESIĘCZNE)

25,00 zł

Wysyłka faktury tradycyjnym listem 5,00 zł

INNE OPŁATY JEDNORAZOWE

Instalacja wewnętrznej, bezprzewodowej sieci 2,4 GHz i routera (wraz z routerem) w lokalu klienta 150,00 zł

Zmiana prędkości łącza na niższą w przypadku umowy na czas określony 0,00 zł

Zmiana prędkości łącza na niższą w przypadku umowy na czas nieokreślony 0,00 zł

Zmiana prędkości łącza na wyższą 0,00 zł

Koszty wezwania do zapłaty przy przekroczeniu terminu płatności dłuższym niż 30 dni 10,00 zł

50,00 zł

Opłata za zwłokę w zwrocie sprzętu (za każdy dzień) 5,00 zł

Interwencja serwisu u klienta z przyczyn leżących po stronie klienta (1h) 70,00 zł

Wysyłka faktury tradycyjnym listem 5,00 zł

Inne usługi nie zawarte w cenniku ustala się indywidualnie.

Cennik usług FTTH AdWa Internet

Biuro Obsługi Klienta tel. 52 569 99 99
tel. finanse 512 456 456
tel. technik 502 688 999

http://wawer.info/
Panel klienta: http://panel.wawer.info/

Umowa na 24 
miesiące 

Umowa na 18 
miesięcy

Umowa na 12 
miesięcy

Umowa na 
czas 

nieokreślony

AdWa F-STARTAdWa F-START 10Mbps10Mbps/1Mbps/1Mbps

2 400,00 zł 1 080,00 zł

AdWa F-MINI 30Mbps/2Mbps

2 640,00 zł 1 224,00 zł

AdWa F-MIDI 60Mbps/3Mbps

2 880,00 zł 1 368,00 zł

AdWa F-STD 100Mbps/5Mbps

2 880,00 zł 1 440,00 zł

AdWa F-MAX 300Mbps/10Mbps

2 880,00 zł 1 584,00 zł

* - Aktywacja usługi polega na doprowadzeniu światłowodu do domu klienta, zainstalowanie i udostępnienie urządzenia klienckiego FTTH, które 
posiada standardowe gniazda Ethernet (RJ-45) i pozostaje własnością firmy WAWER.
Instalacja karty Ethernet w przypadku jej braku +20,00 zł. Usługa dostępna w budynkach z obszarem pokrycia siecią FTTH AdWa.

** - Aktywacja usługi polega doprowadzeniu kabla standardu Ethernet (wtyk RJ-45) lub światłowodu do lokalu oraz konfigurację komputera klienta. 
Instalacja karty Ethernet w przypadku jej braku +20,00 zł. Usługa dostępna w budynkach z infrastrukturą sieci AdWa.

Zawieszenie na życzenie Abonenta świadczenia usługi AdWa w przypadku umowy na czas określony na okres nie krótszy niż 1 
miesiąc jednak nie dłużej niż 6 miesięcy (za każdy rozpoczęty miesiąc z góry)

Ponowne włączenie usługi AdWa Internet uprzednio wyłączonej z powodu nieprzestrzegania postanowień regulaminu
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