
ważny od 6 sierpnia 2018

opłaty abonamentowe (miesięczne) ceny brutto

CENNIK
USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

t e l e w i z j a

Pakiet SOCJALNY PLUS 12,00 zł
Pakiet PEŁNY 40,00 zł
Pakiet CANAL+ PLATINUM HD (PRZY UMOWIE NA CZAS NIEOKREŚLONY) 59,00 zł
Pakiet CANAL+ PLATINUM HD (PRZY UMOWIE NA CZAS OKREŚLONY 12 MIESIĘCY) 42,00 zł

Użytkowanie modułu CAM do pakietu CANAL+ 5,00 zł
(nie dotyczy abonentów, którzy zakupili moduły CAM)

i n t e r n e t

Pakiet TEO START 19,00 zł
Pakiet TEO MINI 29,00 zł
Pakiet TEO STANDARD 38,00 zł
Pakiet TEO STANDARD EXTRA 52,00 zł
Pakiet TEO STANDARD PLUS 60,00 zł
Pakiet TEO MAXI 69,00 zł

Utrzymanie łącza (bez aktywnych usług TV) 5,00 zł
Użytkowanie modemu przy umowie bezterminowej 5,00 zł
(nie dotyczy Abonentów, którzy dokonali zakupu modemów)

Użytkowanie modemu przy umowie na czas określony 24 miesięcy bez opłat



ważny od 6 sierpnia 2018

opłaty instalacyjne ceny brutto

Instalacja tvk zakończona gniazdem 70,00 zł
Instalacja usługi Internet 1,23 zł
Instalacja dodatkowa tvk zakończona gniazdem 60,00 zł
Instalacja internet w pokoju bez gniazda tv 30,00 zł

CENNIK
USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

Instalacja internet w pokoju bez gniazda tv 30,00 zł
Aktywacja Usługi telekomunikacyjnej 30,00 zł

opłaty serwisowe
50,00 zł

(na życzenie Abonenta lub z przyczyn leżących po jego stronie)

20,00 zł
Nieuzasadnione wezwanie serwisanta 30,00 zł
Wymiana (w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia) gniazda sieciowego w lokalu 40,00 zł
Przeniesienie gniazda abonenckiego 20,00 zł
Wymiana kabla abonenckiego 15,00 zł
Wymiana rozgałęźnika / odgałęźnika 20,00 zł

Konfiguracja/strojenie Urządzenia końcowego 

Naprawa lub modernizacja sieci w lokalu Abonenta 

Wymiana rozgałęźnika / odgałęźnika 20,00 zł
Naprawa przewodu abonenckiego 10,00 zł
Wymiana kabla w lokalu 30,00 zł

opłaty dodatkowe
Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Umowy Abonenckiej 20,00 zł
Zmiana Pakietu 10,00 zł
Zakup modemu przewodowego Arris DOCSIS 3.0 119,00 zł
Zakup odbiornika cyfrowego DVB-C NX4C 250,00 zł
Moduł dostępu warunkowego CONAX 110,00 zł

opłaty windykacyjneopłaty windykacyjne
Kara umowna za brak zwrotu karty dostępowej CI 100,00 zł
Kara umowna za brak zwrotu modułu CAM 110,00 zł
Kara umowna za uszkodzenie lub brak zwrotu modemu przewodowego CISCO 260,00 zł
Kara umowna za brak zwrotu opakowania do modemu CISCO 10,00 zł
Kara umowna za brak zwrotu zasilacza do modemu CISCO 40,00 zł
Kara umowna za brak zwrotu kabla LAN 10,00 zł
Kara za spowodowanie zakłóceń w pracy Sieci 200,00 zł

500,00 złKara za udostępnienie Usługi telekomunikacyjnej poza lokal, nielegalne korzystanie z Sieci


