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Cennik Usługi telewizji cyfrowej 

Obowiązuje Abonentów, którzy w dniu 12 grudnia 2022 r. lub po tej dacie zawarli/dokonali zmiany Umowy o świadczenie Usługi 
telewizji. 

Wszystkie ceny podano z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT), o ile nie oznaczono inaczej. 

Cennik zawiera ofertę standardową, czyli opłaty dla Umów zawieranych na czas nieokreślony. 

 
                  Tabela nr 1 

Opłaty jednorazowe związane z Instalacją i Aktywacją 

Rodzaj  Opłata  

Opłata aktywacyjna  
Obejmuje wykonanie jednego Zakończenia Sieci w Lokalu. Nie obejmuje wykonania przyłącza abonenckiego 
do Lokalu/budynku, w którym znajduje się Lokal.   
Wartość Sprzętu wchodzącego w skład zestawu instalacyjnego, udostępnianego Abonentowi do korzystania 
przez okres obowiązywania Umowy, to kwota 350,00 zł brutto.   

459,00 zł 

Wykonanie drugiego i każdego kolejnego Zakończenia Sieci w Lokalu 

Opłata jest naliczane za każde dodatkowe miejsce. Zawiera dwa przewierty przez ścianę lub strop oraz do 10 
mb. Kabla UTP 5 kat. Ewentualne inne czynności są dodatkowo płatne według innych pozycji Cennika. 

99,00 zł 

Opłata aktywacyjna dla Usługi Dodatkowej Multiroom 49,00 zł 

Instalacja STB w Lokalu  
Opłata jest pobierana wówczas, gdy:  
1. STB jest instalowane przez Dostawcę usług w innym terminie niż ten, w którym wykonana jest Instalacja 
świadczonej przez Dostawcę usług Usługi internetowej;  
2. gdy STB jest instalowane przez Dostawcę usług w tym samym terminie, w którym wykonana jest Instalacja 
świadczonej przez Dostawcę usług Usługi internetowej, ale router i STB znajdują się w różnych 
pomieszczeniach w Lokalu;  
3. gdy STB jest instalowane przez Dostawcę usług w tym samym terminie, w którym wykonana jest Instalacja 
świadczonej przez Dostawcę usług Usługi internetowej, router i STB znajdują się w tym samym 
pomieszczeniu, ale do ich połączenia konieczne jest użycie innego kabla niż kabel o długości 3m. 

jeden STB - 149,00 zł 
dwa STB – 249,00 zł 
trzy STB – 349,00 zł 

 

 
Tabela nr 2 

Opłaty Abonamentowe i inne opłaty miesięczne 

Rodzaj  Opłata  

Opłata Abonamentowa podstawowa dla Pakietu MiniFiberTV 59,00 zł 

Opłata Abonamentowa podstawowa dla Pakietu MidiFiberTV 99,00 zł 

Opłata Abonamentowa podstawowa dla Pakietu MaxiFiberTV  149,00 zł 

Opłata Abonamentowa podstawowa dla Pakietu PremiumFiberTV  199,00 zł 

Opłata Abonamentowa dodatkowa 
Opłata jest doliczana do Opłaty Abonamentowej podstawowej w przypadku, gdy Abonenta nie łączy 
z Dostawcą usług Umowa o świadczenie Usługi internetowej. 

30,00 zł 

Opłata Abonamentowa dla Usługi Dodatkowej Multiroom 
Opłata jest naliczana za każde dodatkowe STB. 

19,00 zł 

Opłata Abonamentowa dla Usługi Dodatkowej Magnetowid 
Opłata jest naliczana za każde STB, na którym jest aktywowana Usługa Dodatkowa Magnetowid. 6,00 zł 

Opłata miesięczna za dzierżawę STB 0,00 zł 
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Tabela nr 3 

Pozostałe opłaty jednorazowe 

Rodzaj  Opłata  

Zmiana miejsca lokalizacji Zakończenia Sieci w obrębie Lokalu  100,00 zł 

Zmiana miejsca lokalizacji Zakończenia Sieci poza Lokal  150,00 zł 

Cesja Umowy po stronie Abonenta 25,00 zł 

Zmiana Pakietu Usługi telewizji na Pakiet o mniejszej liczbie kanałów TV  99,00 zł 

Dojazd do Lokalu w celu wykonania odpłatnej pomocy technicznej, odpłatnej naprawy Sprzętu lub 
odpłatnego usunięcia Awarii lub Usterki 

30,00 zł 

Zawieszenie świadczenia Usługi na wniosek Abonenta 30,00 zł 

Odpłatna pomoc techniczna, odpłatna naprawa Sprzętu, odpłatne usunięcie Awarii lub Usterki w 
innych przypadkach niż osobno ujęte w Cenniku  

135,00 zł za każdą rozpoczętą 
godzinę pracy + koszt 

części/materiału 

 
            Tabela nr 4 

Cennik Sprzętu i materiału  

Rodzaj Opłata  

Pilot zdalnego sterowania 49,00 zł 

Adapter 3x chinch – SCART 15,00 zł 

Zasilacz do STB 49,00 zł 

Kabel HDMI (1 metr) 20,00 zł 

Kabel HDMI (2 metry) 25,00 zł 

Kabel HDMI (3 metry) 35,00 zł 

Kabel HDMI (5 metrów) 45,00 zł 

 
  


