
 
1. Poniższy cennik wraz z zasadami dotyczy usług dostarczanych przez Tomsar Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, ul. Władysława 
Sobocińskiego 10/21, 40-687 Katowice, REGON 383502851, NIP 9542805058, 
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 
0000785985, której dokumentacja przechowywana jest w Sądzie Rejonowym 
Katowice-Wschód w Katowicach wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, kapitał zakładowy – 10.000 zł, w całości wpłacony, właściciel marki 
“Tomsa”. 

2. Poniższe ceny usług obowiązują od 21.12.2020 i dotyczą wszystkich klientów 
Tomsar Sp. z o.o , aż do odwołania. Wszelkie zmiany dotyczące cen oraz 
Regulaminu określone są w Regulaminie Świadczeń Usług Telekomunikacyjnych 
nazywanym dalej Regulaminem.  

3.  Z oferty mogą korzystać osoby pełnoletnie, które zamieszkują obszar będący w 
zasięgu sieci Tomsar Sp. z o.o .  

4. Za wyrażenie zgody na otrzymywanie faktury elektronicznej, zwanej dalej E-fakturą, 
Klient uzyskuje rabat miesięczny o stałej kwocie 10zł brutto 

5. Sprzęt dostarczany jako odbiornik usług internetowych w momencie aktywacji 
Gniazda Abonenckiego przechodzi na własność Klienta, jako sprzęt używany po 
opłaceniu 12-stej faktury do podpisanej Umowy. 

6. Opust dla Klientów Indywidualnych - opust, którego warunki spełnia Klient, który jest 
osobą fizyczną niewykonującą działalności gospodarczej zamawiającą Usługę do 
lokalu mieszkalnego, który jest mieszkaniem w budynku wielorodzinnym o 
powierzchni użytkowej poniżej 150m2 lub domem jednorodzinnym o powierzchni 
użytkowej poniżej 300m2. Przyznawany jest na okres 24 miesięcy. 

7. Podstawowe Prace Ziemne - prace remontowo-budowlane przeprowadzane na 
terenie Klienta, w skład których wchodzi wykonanie maksymalnie 20 metrów wykopu 
w gruncie nieutwardzonym.  

8. Przecisk - prace ziemne wykonywane przeciskiem pod gruntem utwardzonym 
9. Prace dodatkowe - prace remontowo-budowlane wewnątrz budynku Klienta lub 

prace na elewacji budynku. Prace te nie są wykonywane w częściach wspólnych 
budynków współdzielonych bez uzyskania odpowiednich zgód przez Klienta. 

10. Cennik uwzględnia możliwość rozłożenia Opłaty Aktywacyjnej na raty wynoszące 
odpowiednio 34% zadatku oraz dwie wpłaty wynoszące po 33% Opłaty 

 
 
 
Jednorazowa opłata aktywacyjna, wymagana do przeprowadzenia procesu aktywacji:  
 

 

Warunki aktywacji W ofercie bezterminowej W ofercie na 12 
miesięcy 

Klient spełniający warunki Opustu dla 
Klientów Indywidualnych oraz Opustu 
Samoobsługowego 
 

3000 zł brutto  450 zł brutto 



 

 
 
 
 
Stałe miesięczne opłaty abonamentowe dla klientów spełniających warunki Opustu dla Klientów Indywidualnych 
 

 
Stałe miesięczne opłaty abonamentowe dla klientów nie spełniających warunki Opustu dla Klientów 
Indywidualnych 
 

 
Usługi dodatkowe i opłaty:  

 

Klient spełniający warunki Opustu dla 
Klientów Indywidualnych wymagający 
wykonania przyłącza Gniazda Abonenckiego 
 

3200 zł brutto 450 zł brutto 

Klient spełniający warunki Opustu dla 
Klientów Indywidualnych wymagający 
wykonania przyłącza Gniazda Abonenckiego 
oraz modyfikacji instalacji sieciowej  

3500 zł brutto 450zl brutto 

Klient nie spełniający warunków Opustu dla 
Klientów Indywidualnych z wykonanym 
przyłączem Gniazda Abonenckiego 

Według kosztorysu (wstępnie 
szacowane jest 3000zł brutto) 

425,20 zł netto (523zł 
brutto) 

Klient nie spełniający warunków Opustu dla 
Klientów Indywidualnych wymagający 
wykonania montażu Gniazda Abonenckiego 
 

3500 zł brutto 425,20 zł netto (523zł 
brutto) 

Klient nie spełniający warunki Opustu dla 
Klientów Indywidualnych wymagający 
wykonania przyłącza Gniazda Abonenckiego 

Według kosztorysu (wstępnie 
szacowane jest 3815 zł brutto) 

Według kosztorysu 
(wstępnie szacowane 
jest 325,20 netto tj. 
400 zł brutto) 

Pakiet W ofercie bezterminowej W ofercie na 12 miesięcy 

250Mb/s  125 zł brutto  105 zł brutto 

600Mb/s  155 zł brutto  125 zł brutto 

Pakiet W ofercie bezterminowej W ofercie na 12 miesięcy 

250Mb/s  140 zł brutto 120 zł brutto 

600Mb/s  170 zł brutto 
 

 140 zł brutto 
 

Nazwa usługi                                       Cena 

                       Przekierowanie portów            2 zł brutto/miesiąc  
(do 20 portów, powyżej cena ustalana 
indywidualnie) 

               Stały adres IP  15 zł brutto miesięcznie 



 

 

 

Podniesienie maksymalnych prędkości wysylania 8zł/mc brutto (zakres usługi ustalany indywidualnie) 

Interwencja Serwisowa (każdorazowy przyjazd 
serwisanta) 

99zł brutto 

Prace serwisowe Według kosztorysu wykonanego przez Serwisanta 

Pisemne wezwanie do zapłaty 40 zł brutto 

Uszkodzenie lub przywłaszczenie Sprzętu 150 zł brutto 

Każdy dzień zwłoki w zwrocie Sprzętu 10zł brutto 

Zmiana usługi Bezpłatnie  

Prace remontowo-budowlane  80zł brutto / godzina pracy technika 
+ 

Koszt zużytych materiałów 

Opłata weryfikacyjna 1 zł (Jednorazowo, w przypadku zawarcia umowy w 
formie dokumentowej) 

Prace ziemne - wykop w gruncie nieutwardzonym Dla klienta spełniającego Warunki Opustu dla 
Klientów Indywidualnych:  

25zł brutto/metr 
 

Dla klienta nie spełniającego warunków Opustu dla 
Klientów Indywidualnych:  

23.15zł netto /metr 
28.48zł brutto/metr 

 

Prace ziemne - przecisk  Dla klienta spełniającego Warunki Opustu dla 
Klientów Indywidualnych:  

35zł brutto/metr 
 

Dla klienta nie spełniającego warunków Opustu dla 
Klientów Indywidualnych:  

32,41zł netto /metr 
39,86zł brutto/metr 

 
 


