
 

 

    
 

   
 

        

Okres trwania umowy 24 miesiące --- mAir --- Internet radiowy 

     

Abonament   60 zł 70 zł 80 zł 

Ściąganie   15 Mb/s 20 Mb/s 25 Mb/s 

Wysyłanie  3 Mb/s 4 Mb/s 5 Mb/s 

Instalacja  80 zł 50 zł 50 zł 

Aktywacja     

  

Przy istniejącej już instalacji koszty tylko aktywacji   50% sumy powyższej 

Usługi dodatkowe:  

Dzierżawa routera z WiFi  5 zł/mc 

Stały zewnętrzny adres IP  10 zł/mc 

Zakup routera z WiFi + konfiguracja 130,00 zł 

Konfiguracja routera nie zakupionego u nas w sklepie 
(konfiguracja u nas w serwisie) 30,00 zł 

Konfiguracja routera nie zakupionego u nas w sklepie 
(konfiguracja + dojazd) 50,00 zł 

 
Oferta jest ograniczona terytorialnie i uzależniona od możliwości technicznych dostawcy. 
Oferta skierowana jest osób indywidualnych, nie będących podmiotami gospodarczymi. 
W przypadku małych podmiotów gospodarczych (posiadają 3-4 komputery) powyższe ceny 
są cenami netto. 
Połączenie radiowe jest realizowane za pomocą technologii 5GHz 2x2 MIMO. 
W dniu podłączenia do Internetu Abonent jest zobowiązany do opłacenia kosztów instalacji 
oraz wszelkich urządzeń przekazanych na własność Abonenta. 
 

 

  
 

      

    mAir Start  mAir PremiummAir Standard mAir Plus

50 zł

5 Mb/s

   1 Mb/s

 99 zł

    1 zł 1 zł 1 zł 1 zł

     Internet radiowy – mAir – Gdańsk



 

 

 
 
 

Okres trwania umowy 12 miesięcy --- mAir --- Internet radiowy 

     

Abonament   65 zł 75 zł 85 zł 

Ściąganie   15 Mb/s 20 Mb/s 25 Mb/s 

Wysyłanie  3 Mb/s 4 Mb/s 5 Mb/s 

Instalacja  80 zł 50 zł 50 zł 

Aktywacja     

  

Przy istniejącej już instalacji koszty tylko aktywacji   50% sumy powyższej 

Usługi dodatkowe:  

Dzierżawa routera z WiFi  10 zł/mc 

Stały zewnętrzny adres IP 12 zł/mc 

Zakup routera z WiFi + konfiguracja 130,00 zł 

Konfiguracja routera nie zakupionego u nas w sklepie 
(konfiguracja u nas w serwisie) 30,00 zł 

Konfiguracja routera nie zakupionego u nas w sklepie 
(konfiguracja + dojazd) 50,00 zł 

 
Oferta jest ograniczona terytorialnie i uzależniona od możliwości technicznych dostawcy. 
Oferta skierowana jest osób indywidualnych, nie będących podmiotami gospodarczymi. 
W przypadku małych podmiotów gospodarczych (posiadają 3-4 komputery) powyższe ceny 
są cenami netto. 
Połączenie radiowe jest realizowane za pomocą technologii 5GHz 2x2 MIMO. 
W dniu podłączenia do Internetu Abonent jest zobowiązany do opłacenia kosztów instalacji 
oraz wszelkich urządzeń przekazanych na własność Abonenta. 
 

 

 

    mAir Start mAir Standard mAir Premium mAir Plus

55 zł

5 Mb/s

 1 Mb/s

49 zł49 zł 49 zł 49 zł

  99 zł



 

 

 
 
 

Okres trwania umowy czas nieokreślony --- mAir --- Internet radiowy 

     

Abonament   70 zł 80 zł 90 zł 

Ściąganie   15 Mb/s 20 Mb/s 25 Mb/s 

Wysyłanie  3 Mb/s 4 Mb/s 5 Mb/s 

Instalacja 150 zł 150 zł 150 zł 150 zł 

Aktywacja     

  

Przy istniejącej już instalacji koszty tylko aktywacji   50% sumy powyższej 

Usługi dodatkowe:  

Dzierżawa routera z WiFi  15 zł/mc 

Stały zewnętrzny adres IP 15 zł/mc 

Zakup routera z WiFi + konfiguracja 130,00 zł 

Konfiguracja routera nie zakupionego u nas w sklepie 
(konfiguracja u nas w serwisie) 30,00 zł 

Konfiguracja routera nie zakupionego u nas w sklepie 
(konfiguracja + dojazd) 50,00 zł 

 
Oferta jest ograniczona terytorialnie i uzależniona od możliwości technicznych dostawcy. 
Oferta skierowana jest osób indywidualnych, nie będących podmiotami gospodarczymi. 
W przypadku małych podmiotów gospodarczych (posiadają 3-4 komputery) powyższe ceny 
są cenami netto. 
Połączenie radiowe jest realizowane za pomocą technologii 5GHz 2x2 MIMO. 
W dniu podłączenia do Internetu Abonent jest zobowiązany do opłacenia kosztów instalacji 
oraz wszelkich urządzeń przekazanych na własność Abonenta. 
 

 

 
 

 

60 zł

5 Mb/s

1 Mb/s

49 zł 49 zł 49 zł 49 zł

    mAir Start mAir Standard mAir Premium mAir Plus


