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Cennik Usługi telewizji cyfrowej FiberTV 

Obowiązuje klientów, którzy w dniu 1 stycznia 2020 r. lub po tej dacie zawarli / zmienili umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych. 
Wszystkie ceny podano z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT), o ile nie oznaczono inaczej. 
 
                  Tabela nr 1 

Opłaty abonamentowe i aktywacyjne (oferta standardowa) 

Rodzaj  Opłata końcowa 

Opłata aktywacyjna dla pakietu FiberTV Podstawowego, FiberTV Rozszerzonego i FiberTV Maksymalnego 499,00 zł 

Miesięczna opłata abonamentowa dla pakietu FiberTV Podstawowego 159,00 zł 

Miesięczna opłata abonamentowa dla pakietu FiberTV Rozszerzonego 199,00 zł 

Miesięczna opłata abonamentowa dla pakietu FiberTV Maksymalnego 259,00 zł 

Opłata aktywacyjna dla usługi Multiroom1 49,00 zł 

Miesięczna opłata abonamentowa dla usługi Multiroom1  19,00 zł 

Dodatkowa miesięczna opłata abonamentowa za utrzymanie Zakończenia sieci w przypadku nieposiadania usługi dostępu 
do Internetu  

30,00 zł 

Miesięczna opłata abonamentowa dla usługi Magnetowid2 4,00 zł 

Zmiana miejsca instalacji na życzenie Abonenta 150,00 zł 

Miesięczna opłata za dzierżawę dekodera STB Bezpłatnie 

Opłata za dokonanie cesji do umowy  25,00 zł 

Opłata za zmniejszenie pakietu Telewizji cyfrowej FiberTV w ramach aktualnej promocji posiadanej przez Abonenta 99,00 zł 

Diagnoza usterki powstałej z winy Abonenta w miejscu instalacji usługi. 30,00 zł 

Usunięcie usterki powstałej z winy Abonenta w miejscu instalacji usługi. 
 

90,00 zł za każdą rozpoczętą 
godzinę pracy + koszt części 

 
1Usługa umożliwiająca (za pomocą drugiego Dekodera) dostęp do takiego samego Pakietu programów jaki jest dostarczany Abonentowi na podstawie Umowy. 
2Szczegółowy opis usługi znajduje się w Regulaminie Usługi Magnetowid. 
            Tabela nr 2 

Opłaty dodatkowe (oferta standardowa) 

Rodzaj Opłata końcowa 

Wartość Zestawu instalacyjnego  450,00 zł 

Pilot Zdalnego sterowania 49,00 zł 

Adapter 3x chinch – SCART 15,00 zł 

Zasilacz od dekodera 49,00 zł 

Kabel HDMI (2 metry) 15,00 zł 

Kabel HDMI (3 metry) 20,00 zł 

Kabel HDMI (5 metrów) 30,00 zł 

Karta Pamięci microSDHC 128 Gb 99,00 zł 

Karta Pamięci microSDHC 256 Gb 199,00 zł 

Opłata instalacyjna dla jednego dekodera w lokalu Abonenta 149,00 zł 

Opłata instalacyjna dla dwóch dekoderów w lokalu Abonenta 249,00 zł 

Opłata instalacyjna dla trzech dekoderów w lokalu Abonenta 349,00 zł 

 

  


