Cennik usług telewizji cyfrowej 3 generacji
I.

Cennik konsumencki usługi telewizji cyfrowej dla różnych okresów trwania umowy
Pakiet

Podstawowy
Wielotematyczny

Promocja
na
24 miesiące
39,90
59,90

Promocja
na
12 miesięcy
49,00
65,00

Różnica w abonamencie stanowiąca
miesięczną korzyść dla Abonenta
przy 24 miesiącach
przy 12 miesiącach
29,00
19,90
25,10
20,00

Umowa na
czas
nieokreślony
68,90
85,00

Usługi dodatkowe dostępne z pakietem Wielotematycznym (ceny nie obejmują ofert specjalnych):
Kanał MEZZO Live HD
Kanał MTV Live HD
Kanał Polsat Sport HD
Kanał nSport+ HD
Kanał TVP HD
Kanał TV Republika SD+HD
Multiroom
Więcej Świata
Więcej Filmów HD

II.

m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.

5,99
5,99

Pakiet CANAL+Select (beztermin.)
Pakiet CANAL+ Prestige (beztermin.)

62,99
68,99

Więcej Luzu HD
Więcej Muzyki
Więcej Sportu HD
Więcej Nauki HD
Więcej Seriali
Pakiet Viasat HD

7,99
3,99
7,99
6,99
9,99
9,99

Pakiet FILMBOX
Pakiet HBO HD
Pakiet HBO HD+OD+GO
Pakiet Cinemax
Pakiet Cinemax dla abonentów HBO
Pakiet nHD
Pakiet SuperHD (bezterminowo)

14,99
29,99
36,99
14,99
10,00
6,99
20,00

Aktywacja usługi TV w pakiecie – przy okresie promocji 24 miesięcy
99 zł brutto
Aktywacja usługi TV w pakiecie – przy okresie promocji 12 miesięcy
129 zł brutto
Aktywacja usługi TV – w pakiecie – na czas nieokreślony
199 zł brutto
Aktywacja usługi TV – w pakiecie – dla Studenta przy okresie promocji od 6 miesięcy
99 zł brutto
Aktywacja usługi internet – w pakiecie – przy okresie promocji 24 miesięcy
1 zł brutto
Aktywacja usługi internet – w pakiecie – przy okresie promocji 12 miesięcy
1 zł brutto
Aktywacja usługi internet – w pakiecie – na czas nieokreślony
199 zł brutto
Dopłata miesięczna za usługę TV w standardzie PREMIUM
15 zł brutto
Dopłata miesięczna za multiroom, za każdy dekoder (max 3 dekodery)
16 zł brutto
Dopłata miesięczna za użytkowanie stałego, publicznego adresu IP
12 zł brutto
Zmiana pakietu z Podstawowego na Wielotematyczny
nieodpłatnie
Zmiana prędkości Internetu na wyższą
nieodpłatnie
Zmiana prędkości Internetu na niższą
31 zł brutto
Opłata jednorazowa za nieterminowy zwrot urządzeń wypożyczanych od Operatora
50 zł brutto
Opłata jednorazowa za zakłócanie pracy infrastruktury Operatora
100 zł brutto
Opłata jednorazowa za prace techniczne przy ponownym podłączeniu usługi po odłączeniu administracyjnym 31 zł brutto
Opłata jednorazowa za niezwrócenie urządzenia Operatora po zakończeniu umowy
wartość urządzenia
Opłata jednorazowa za korzystanie przez użytkownika z usługi niezgodnie z treścią umowy
1000 zł brutto
Opłata abonamentowa miesięczna przy zawieszonej usłudze Internetowej (poza okresem promocyjnym)
13 zł brutto

Usługi administracyjne (nie objęte umową o świadczenie usługi)
a.
b.

IV.

7,99
5,99
5,99
4,99
16,00
1,99
9,99

Więcej Bajek
Więcej Discovery HD

Opłaty dodatkowe (poniższe ceny nie obejmują specjalnych ofert promocyjnych):
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

III.

5,99
8,99

Opłata jednorazowa za pracę przy usuwaniu usterki bądź modernizacji sieci na zlecenie Abonenta (min 1 h)
Opłata jednorazowa za pracę przy konfiguracji dekodera na zlecenie Abonenta (min 1 h)

Uwagi dodatkowe

40 zł/h brutto
50 zł/h brutto

a.
Usługę TV w standardzie ekonomicznym realizować można m.in. na dekoderach: Zyxel STB 2001H, MAG250.
b. Usługę TV w standardzie PREMIUM realizować można m.in. na dekoderach Motorola VIP-1963.
c.
Preferowaną formą płatności jest złożenie w banku Abonenta stałego zlecenia przelewu na podane konto Operatora. Osoby
fizyczne jako datę przelewu podają 10 dzień miesiąca, którego dotyczy płatność. Konieczne jest podanie w treści zlecenia numeru
umowy Abonenckiej i danych identyfikacyjnych Abonenta.
d. Data płatności dla firm podana jest na fakturze .
e.
Płatności do odwołania można także dokonywać w Biurze Obsługi Klientów w Krakowie przy ul. Widok 6 w dni robocze
w godz. 9-17 do dnia 10 każdego miesiąca.
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