
Cennik usługi eHOLA 

Tabela 1. Opłaty instalacyjne. 

Poz. Rodzaj usługi Opłata podstawowa 
 brutto [zł] 

1 2 3 

1 
Nowa instalacja usługi Dostępu do Internetu eHOLA  przy 
umowie bezterminowej 

399,99 

2 
Nowa instalacja usługi Dostępu do Internetu eHOLA  przy 
umowie terminowej. Uzyskana ulga w opłacie instalacyjnej 
350,00 

49,99 

3 
Reinstalacja usługi Dostępu do Internetu eHOLA  przy umowie 
bezterminowej dla osób przedłużających umowę 

199,99 

4 
Reinstalacja usługi Dostępu do Internetu eHOLA  przy umowie 
terminowej dla osób przedłużających umowę. Uzyskana ulga w 
opłacie instalacyjnej 199,99 

0,00 

 
Tabela 2. Opłaty serwisowe. 

Poz. Rodzaj usługi Opłata podstawowa 
brutto[zł] 

1 2 3 

1 Pierwsza asysta serwisowa w miesiącu Darmowa 

2 Każda następna asysta serwisowa w miesiącu 9.99 

 



Tabela 3    Cennik dostępu do internetu eHOLA  ceny brutto umowa bezterminowa 
 

szybkość łącza 
(kb/s) 

/ 
okres umowy 

512/128* 
1024/128**  

3072/256* 
6144/256**  

5120/512* 
10240/512**  

 
8192/1024* 
15360/1024**  Wyższe prędkości  

bezterminowa 59.99 69.99 79.99 89.99 Negocjowane 
 indywidualnie 

 
*  Maksymalna prędkość z jaką użytkownik może pobierać/ wysyłać dane z/do Internetu. Realna prędkość uzależniona jest 
od miejsca instalacji usługi oraz od źródła/celu pobieranych/wysyłanych danych 

** Maksymalna prędkość w godzinach od 2200  do 15 00 z jaką użytkownik może pobierać/wysyłać dane z/do Internetu. Realna 
prędkość uzależniona jest od miejsca instalacji usługi oraz od źródła/celu pobieranych /wysyłanych danych 

 
Tabela 4    Cennik dostępu do internetu eHOLA  ceny brutto umowa terminowa po uwzględnieniu 
zniżek 
 

szybkość łącza 
(kb/s) 

/ 
okres umowy 

512/128* 
1024/128**  

3072/256* 
6144/256**  

5120/512* 
10240/512**  

8192/1024* 
15360/1024**  Wyższe prędkości  

36 mies. 19.99 29.99 39.99 49.99 
Negocjowane 
 indywidualnie 24 mies. 24.99 34.99 44.99 54.99 

12 mies. 29.99 39.99 49.99 59.99 

 Opcje 
dodatkowe 

Dzierżawa routera WIFI możliwość podłączenia wielu komputerów przewodowo 
lub bezprzewodowo miesięcznie 4.99 

 
*  Maksymalna prędkość z jaką użytkownik może pobierać/ wysyłać dane z/do Internetu. Realna prędkość uzależniona jest 
od miejsca instalacji usługi oraz od źródła/celu pobieranych/wysyłanych danych 

** Maksymalna prędkość w godzinach od 2200  do 15 00 z jaką użytkownik może pobierać/wysyłać dane z/do Internetu. Realna 
prędkość uzależniona jest od miejsca instalacji usługi oraz od źródła/celu pobieranych /wysyłanych danych 

Szybka Instalacja!!! 
• Podział na dowolną ilość komputerów w domu (przewodowych i bezprzewodowych) 
• Możliwość instalacji telefonii VoIP 
• Brak limitów pobranych / wysyłanych danych! 
• Brak blokad portów! 
• System antywirusowy! 

 

Objaśnienia i informacje do Cennika 

1. Opłata abonamentowa jest płatna z góry za każdy okres rozliczeniowy świadczenia usługi. 
2. Naliczanie opłat określonych w tabelach 2, 3 , 4  rozpoczyna się od dnia rozpoczęcia świadczenia przez HOLA  

usług określonych w zawartej umowie oraz po pierwszym zalogowaniu się Abonenta w sieci Internet. 
3. Opłatę określoną w tabeli 1 Abonent uiszcza przy podpisaniu umowy o świadczenie usług. 

 
Hola doręcza Abonentowi na piśmie treść każdej zmiany w Cenniku oraz doręcza Abonentowi    zmieniony Cennik z 
wyprzedzeniem co najmniej jednego okresu rozliczeniowego przez wprowadzeniem tych zmian w życie. W przypadku braku 
akceptacji zmian Cennika, Abonentowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy. Jeżeli Abonent skorzysta z prawa 
wypowiedzenia umowy w przypadku podwyższenia cen przez HOLA, HOLA nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze, 
chyba że konieczność podwyższenia cen nastąpiło na skutek zmiany przepisów prawa, 
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