CENNIK
USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

RODZAJ USŁ.

Instalacja
wraz aktywacją
tj. podanie
sygnału do
abonenta

Abonament

Pozostałe
Usługi

niepublicznej sieci telewizji kablowej
Stowarzyszenia Użytkowników Sieci Telewizji kablowej
„ZBIORCZA”
OPIS
a/ Wykonanie nowej instalacji na tynku w lokalu Abonenta ( gniazdo,
przewód koncentryczny) ułożonej 10 m od drzwi wejściowych do gniazda bez
przewodu od gniazda do odbiornika ( telewizor, radio)
b/Aktywacja ( w koszt aktywacji nie wchodzi w strojenie programów w
telewizorze lub radiu)
Razem
Abonament : a/ pakiet rozszerzony
Abonament: b/ pakiet socjalny
W tym składka członkowska dla każdego pakietu po 1 zł

CENA zł

70 zł
10 zł
80 zł

30 zł
10 zł
po 1 zł

1.Wyłączenie sygnału i ponowne włączenie

25 zł

2. Przewód koncentryczny wraz z wtyczkami do telewizora itp. :
- do 5 m
- do 10 m
- do 15 m

15 zł
20 zł
25 zł

3. Ułożenie przewodu koncentrycznego w bruździe przygotowanej przez
Abonenta i przez niego zatynkowanie.
4. Dodatkowe ułożenie przewodu koncentrycznego na tynku wraz z
uzbrojeniem jego końców w efy.
5. Wymiana przewodu koncentrycznego u Abonenta od skrzynki na klatce
schodowej do gniazda ( w mieszkaniu).
6. Przewiercenie otworów w ścianach działowych.
7.Wymiana rozgałęźnika ½ lub odgałęźnika.
8.Wymiana rozgałęźnika 1/3 lub odgałęźnika.
9. Wymiana lub zainstalowanie gniazda abonenckiego pod tynkiem w miejscu
przygotowanym (wykucie i usadzenie puszki) przez Abonenta.
10.Wymiana lub zainstalowanie dodatkowego gniazda abonenckiego na tynku
(bez przewodu i innych elementów).
11. Instalacja dodatkowego gniazda medialnego.
12. Niezasadne wezwanie serwisowe.
13. Strojenie 1 odbiornika telewizyjnego ( ust. programów).
14. Ułożenie przewodów koncentrycznych w korytku pcv wielu przew.
15. Wykonanie bruzdy w tynku lub betonie narzędziem mechanicznym pod
przewód koncentryczny bez zatynkowania
16. Koszt kompletnej naprawy instalacji (wraz z materiałami: gniazdo,
obrobienie kabla itp.)
17 Montaż filtrów itp. w sieci w celu dostępu do pakietu socjalnego i Internetu
18. Abonenci korzystający z sieci Stowarzyszenia „ Zbiorcza „powinni być
członkami tej organizacji
a/ Opłata instalacyjna z gniazdem medialnym wykonana tylko dla Internetu
( nie dot. bud. przy ul. Sarniej 2) wynosi
b/ Opłata miesięczna za korzystanie z sieci tvk w celu zapewnienia dostępu
do Internetu przez Operatora zewnętrznego (bez programów telewizyjnych)
wynosi
19 Abonenci zamieszkali w budynku przy ul. Sarniej 2 w Łodzi, którzy przed
remontem budynku korzystali z usług Stowarzyszenia i którzy nadal
zamieszkują w tym budynku nie ponoszą opłaty za wyk. instalację tvk.

3 zł /mb
4 zł /mb
5 zł/1mb
5 zł za
otwór
20 zł
25 zł
40 zł
35 zł
50 zł
30 zł
30 zł
6-8 zł / mb
2 zł/ mb
60 zł
30 -40 zł
70 zł

6,5 zł
0,00 zł

UWAGA

1. Pisemne wezwanie Abonenta do zapłaty zaległych należności Stowarzyszeniu- opłata 5 zł;
2. Ceny podane w Cenniku określone są w wartości brutto; Cennik zatwierdzono Uchwałą Zarządu nr 7
Stowarzyszenia dnia 22. 11.2010r i obowiązuje od 01.01.2011r
W imieniu Zarządu Stowarzyszenia
Prezes Piotr Gimlewicz

