
 

Obowiązuje od dnia 02-09-2019.  
Podane ceny są cenami brutto 

Cennik przyjęty uchwałą Zarządu 3/2019 z dnia 29-08-2019 

 

nd. – pozycja nie objęta promocją 

Cennik Usług 
 

Telewizja: Pakiety telewizji 

 Cena Cena w promocji  
Jesień 2019 

Pakiety 
podstawowe 

Naziemny+ 23 zł 18 zł 

 Podstawowy 33 zł nd. 

    

Rozszerzenia 
pakietu 

Opcja multiroom 
za każdy dodatkowy odbiornik 

10 zł 5 zł 

Dekodery Dekoder naziemny DVB-T 10 zł 5 zł 

Cenna dla członków Stowarzyszenie obejmuje 1zł/msc opłaty członkowskiej.   

Opłata członkowska nie podlega promocją. 

Opłaty Instalacyjne: Wykonanie podłączenia do sieci operatora 

 Cena Cena w promocji  
Jesień 2019 

na czas 
nieokreślony 

12 msc 24 msc 

Podłączenie 
standardowe 

Mieszkanie (blok wielorodzinny, 
kamienica) 

199 zł1) 70 zł1) 1 zł1) 

Podłączenie 
niestandardowe 

Domek jednorodzinny, firmy. Wg 
kosztorysu 

nd. nd. 

     

Dodatkowy 
punkt 
dostępowe 

Za każde dodatkowe gniazdo 65 zł nd. nd. 

1) Cena obejmuje wykonanie instalacji jednego punktu końcowego w lokalu. 

Podłączenie standardowe: 

• Ułożenie kabla o długości do 10 mb, na odcinku od miejsca wprowadzenia do lokalu do 

gniazda, prowadzonego natynkowo na tym samym poziomie (kondygnacji),  

mocowanego do podłoża za pomocą uchwytów kablowych; 

• Montaż gniazda natynkowo, w miejscu wskazanym przez Abonenta; 

• Wykonanie niezbędnych przewiertów przez ściany działowe; 

• Podłączenie i uruchomienie urządzeń bez strojenia kanałów TV. 

Dodatkowy punkt dostępowe: 

• Ułożenie kabla o długości do 10 mb, od głównego gniazda, prowadzonego natynkowo na tym 

samym poziomie (kondygnacji); 

• Montaż gniazda natynkowo, w miejscu wskazanym przez Abonenta; 

• Wykonanie niezbędnych przewiertów przez ściany działowe. 

 

 



 

Obowiązuje od dnia 02-09-2019.  
Podane ceny są cenami brutto 

Cennik przyjęty uchwałą Zarządu 3/2019 z dnia 29-08-2019 

 

nd. – pozycja nie objęta promocją 

Opłaty aktywacyjne: Aktywacja usług operatora 

 Cena Cena w promocji  
Jesień 2019 

na czas 
nieokreślony 

12 msc 24 msc 

Aktywacja usług telewizji we wszystkich pakietach 199 zł 10 zł 1 zł 

Aktywacja usługi Multiroom HD 399 zł 100 zł 1 zł 

Zawieszenie usługi telewizji (maksymalny okres 
zawieszenia 3 msc) 

bezpłatnie nd. nd. 

Ponowne podanie sygnału po okresie zawieszenia 25 zł nd. nd. 

Podanie sygnału po uregulowaniu zaległości wobec 
Operatora 

25 zł nd. nd. 

Zawieszenie nie zwalnia z opłat związanych ze składką członkowską do Stowarzyszenia 1zł/msc. 

Usługi dodatkowe: Opłaty serwisowe 

Pozycja\Usługa Cena 

Zmiana pakietu telewizji na wyższy w ramach obowiązującej umowy bezpłatnie 

Zmiana pakietu telewizji na niższy w ramach obowiązującej umowy 30 zł 

Strojenie odbiornika TV (za każdy odbiornik) 30 zł 

Naprawa instalacji (awaria z winy Operatora lub z przyczyn niezależnych) bezpłatnie 

Naprawa instalacji (awaria z winy Abonenta) 70 zł 

Odtworzenie zniszczonej/zdewastowanej instalacji przez Abonenta Wg indywidualnego 
kosztorysu 

Przewód koncentryczny wraz wtykami (długość do 5m) 20 zł 

Przewód koncentryczny wraz wtykami (długość do 10m) 35 zł 

Przewód koncentryczny wraz wtykami (długość do 15m) 45 zł 

 

Opłaty windykacyjne 

Opłaty za ponowne podanie sygnału, zwrot niekompletnego lub uszkodzonego  

Pozycja\Usługa Cena 

Ponowne włączenie sygnału po uregulowaniu zaległości wobec operatora 25 zł 

Urządzenie Dostępowe Dekoder TV HD z Kartą 600 zł 

Urządzenie Dostępowe Dekoder TV HD 500 zł 

Karta Dostępowa do Urządzenie Dostępowe Dekodera TV HD 100 zł 

Dekoder naziemny DVB-T 150 zł 

Pilot do Urządzenia Dostępowego Dekodera 35 zł 

Przewód HDMI 15 zł 

Przewód Euro 10 zł 

Przewód Cinch 10 zł 

Zasilacz 50 zł 

 


