
1. STAŁY DO STĘP DO  INTERNETU

opłata jednorazowa 

(netto)

opłata   miesięczna  

(netto)

opłata jednorazowa 

(netto)

opłata miesięczna 

(netto)

opłata jednorazowa 

(netto)

opłata miesięczna 

(netto)

INTERNET MINI 4

łącze niesymetryczne z max. prędkością transmisji  do/od  sieci 

klienta 4 / 2 Mb/s, nieograniczony transfer danych

obligatoryjnie urządzenie dostępowe ZMPG i translacja adresów 

NAT bez możliwości przekierowania portów do klienta

skrzynka pocztowa w domenie portnet.pl - 1GB

INTERNET BIZNES 5

łącze  symetryczne  z  max.  prędkością  transmisji  do/od   sieci 

klienta 5 /5 Mb/s, nieograniczony transfer danych

urządzenie dostępowe ZMPG lub klienta, translacja adresów NAT 

na życzenie klienta 

1 stały publiczny adres IP

INTERNET BIZNES 10

łącze  symetryczne  z  max.  prędkością  transmisji  do/od   sieci 

klienta 10 / 10 MB/s, nieograniczony transfer danych

urządzenie dostępowe ZMPG lub klienta, translacja adresów NAT 

na życzenie klienta 

1 stały publiczny adres IP

INTERNET BIZNES 15

łącze  symetryczne  z  max.  prędkością  transmisji  do/od   sieci 

klienta 15 /15 Mb/s, nieograniczony transfer danych

urządzenie dostępowe ZMPG lub klienta, translacja adresów NAT 

na życzenie klienta 

1 stały publiczny adres IP

INTERNET BIZNES 20

łącze  symetryczne  z  max.  prędkością  transmisji  do/od   sieci 

klienta 20 /20 Mb/s, nieograniczony transfer danych

urządzenie dostępowe ZMPG lub klienta, translacja adresów NAT 

na życzenie klienta 

5 stałych publicznych adresów IP

INTERNET BIZNES 30

łącze  symetryczne  z  max.  prędkością  transmisji  do/od   sieci 

klienta 30 /30 Mb/s, nieograniczony transfer danych

urządzenie dostępowe ZMPG lub klienta, translacja adresów NAT 

na życzenie klienta 

5 stałych publicznych adresów IP

INTERNET BIZNES 40

łącze  symetryczne  z  max.  prędkością  transmisji  do/od   sieci 

klienta 40 /40 Mb/s, nieograniczony transfer danych

urządzenie dostępowe ZMPG lub klienta, translacja adresów NAT 

na życzenie klienta 

5 stałych publicznych adresów IP

INTERNET BIZNES N

parametry inne niż opisane w poz. 1.1 - 1.7

1.1

cena do negocjacji cena do negocjacji cena do negocjacji1.8

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

300 zł 331 zł

CENNIK USŁUG INTERNETOWYCH

(obowiązujący od 01.06.2016r.)

Poz. NAZWA/O PIS

Umowa na czas 

nieokreślony

Umowa  lojalnościowa     

na 12 m-cy

Umowa  lojalnościowa     

na 24 m-ce

świadczonych przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. dla firm

1.2

1 zł

70 zł 

pierwsze      

3 miesiące

140 zł 

pozostałe 

miesiące

70 zł 

pierwszy 

miesiąc

140 zł 

pozostałe 

miesiące

300 zł 140 zł 100 zł

300 zł 166 zł

Instalacja stałego dostępu do Internetu dla wszystkich przepustowości obejmuje:

100 zł

100 zł

300 zł 495 zł 100 zł

300 zł 981 zł 100 zł

300 zł 1 300 zł 100 zł

300 zł 658 zł 100 zł

495 zł 

pozostałe 

miesiące

247 zł 

pierwsze      

3  miesiące

495 zł 

pozostałe 

miesiące

329 zł 

pierwszy 

miesiąc

658 zł 

pozostałe 

miesiące

329 zł 

pierwsze      

3  miesiące

1 zł

1 zł

1 zł

1 zł

83 zł 

pierwszy 

miesiąc

83 zł 

pierwsze      

3  miesiące

166 zł 

pozostałe 

miesiące

166 zł 

pozostałe 

miesiące

165 zł 

pierwszy 

miesiąc

331 zł 

pozostałe 

miesiące

165 zł 

pierwsze      

3  miesiące

331 zł 

pozostałe 

miesiące

247 zł 

pierwszy 

miesiąc

650 zł 

pierwszy 

miesiąc

1300 zł 

pozostałe 

miesiące

650 zł 

pierwsze      

3  miesiące

1300 zł 

pozostałe 

miesiące

658 zł 

pozostałe 

miesiące

490 zł 

pierwszy 

miesiąc

981 zł 

pozostałe 

miesiące

490 zł 

pierwsze      

3  miesiące

981 zł 

pozostałe 

miesiące

1 zł

1 zł



2. USŁUGI DO DATKO WE

Poz.
opłata jednorazowa 

(netto)

opłata miesięczna 

(netto)

2.1 0 zł 10 zł

90 zł x

2.3

2.4 150 zł x

2.5

2.6 150 zł 100,00 zł

2.7 300 zł x

2.8 100 zł x

300 zł

*1)

*2)

*3)

*4)

*5)

Do wszystkich podanych cen należy doliczyć podatek VAT wg aktualnie obowiązującej stawki.

2.2

Zestawienie i obsługa wirtualnej sieci lokalnej *3)

Godzina pracy administratora/serwisu technicznego w zależności od zlecenia

bez opłat

NAZWA/O PIS

   - konfigurację parametrów usługi i urządzenia dostępowego udostępnionego przez ZMPG w ramach pakietu,

   - przetestowanie działania stałego dostępu do Internetu w lokalu Użytkownika.

Opłata instalacyjna nie obejmuje:

   - kosztów doprowadzenia i utrzymania łącza od siedziby klienta do infrastruktury teleinformatycznej ZMPG,

   - konfiguracji sieci na serwerach, stacjach roboczych i urządzeniach sieciowych klienta.

na niższą opcję prędkości łącza

W przypadku zablokowania usługi przez ZMPG z przyczyn określonych w Regulaminie świadczenia usług internetowych.

Przy zmianie puli adresowej z 1 na 5 stałych publicznych adresów IP konieczna jest zmiana pierwotnego adresu.

Integralną  częścią  Umowy  o  świadczenie  usług  internetowych jest "Regulamin korzystania z usług internetowych" dostępny na  stronie 

www.portnet.pl.

Zmiana opcji usługi2.9

W lokalizacjach, w których infrastruktura sieciowa na to pozwala w ramach stałego dostępu do Internetu  udostępnione będą 4 porty 

przełącznika sieciowego należącego do ZMPG. Za każdy następny port przełącznika pobierana będzie opłata miesięczna.

W lokalizacjach, w  których  infrastruktura  sieciowa na to pozwala możliwa jest kolokacja   urządzeń sieciowych  w  pomieszczeniu 

teletechnicznym  ZMPG,  z  zabezpieczonym wejściem, wyposażonym w UPS i klimatyzację. Usługa wyceniana jest indywidualnie. 

Każdorazowe wejście do pomieszczenia odbywa się w asyście pracownika serwisu technicznego ZMPG.

W lokalizacjach, w których infrastruktura sieciowa na to pozwala możliwe jest połączenie dwóch lokalizacji firmy w obrębie zakresu 

terytorialnego ZMPG w jedną sieć lokalną w oparciu o technologię VLAN (wirtualna sieć lokalna).

cena zależna od 

urządzenia

Udostępnienie portu w switch'u *1)

Kolokacja urządzeń sieciowych w pomieszczeniu teletechnicznym ZMPG  *2)                                                 

Asysta techniczna pracownika ZMPG przy dostępie do urządzenia, cena za każdą rozpoczętą godzinę

cena do negocjacji

od 150 zł do 200 zł

Pula 5 stałych publicznych adresów IP *4)

Przeniesienie usługi dostępu do Internetu do innej lokalizacji

Odblokowanie usługi *5)

Wymiana publicznego adresu IP

na wyższą opcję prędkości łącza


