
    Ceny podane są w złotych i zawierają podatek VAT

TEO 250    250/25 Mbps
 - stały dostęp do sieci Internet bez limitu transferu danych z maksymalną prędkością z aktywną tv bez tv z aktywną tv bez tv z aktywną tv bez tv

 - 1000 MB na pocztę i własna, niekomercyjna strona WWW                                                    

 - publiczny adres IP                                                                                    

TEO 350    350/35 Mbps
 - stały dostęp do sieci Internet bez limitu transferu danych z maksymalną prędkością            z aktywną tv bez tv z aktywną tv bez tv z aktywną tv bez tv

 - 1000 MB na pocztę i własna, niekomercyjna strona WWW                                                    

 - publiczny adres IP                                                                                  

TEO 600    600/60 Mbps
 - stały dostęp do sieci Internet bez limitu transferu danych z maksymalną prędkością            z aktywną tv bez tv z aktywną tv bez tv z aktywną tv bez tv

 - 1000 MB na pocztę i własna, niekomercyjna strona WWW                                                    

 - publiczny adres IP                                                                

12 miesięcybezterminowa

84,00

70,00

55,00*

69,00* 74,00

60,0055,00*

79,00*

Usługa dostępu do sieci Internet świadczona jest z wykorzystaniem najnowocześniejszej światłowodowej technologi GPON

74,00*

65,00*

bezterminowa

50,0050,00* 45,00*55,00

24 miesiące

79,00

WAŻNA OD 20 SIERPNIA 2018

bezterminowa

Miesięczne opłaty abonamentowe za dostęp do sieci Internet

I

II

III

60,00

65,00

12 miesięcy 24 miesiące

60,00*

12 miesięcy 24 miesiące

OFERTA INTERNETOWA GPON

ŚWIATŁOWODEM DO MIESZKANIA

TEO 700     700/70 Mbps
 - stały dostęp do sieci Internet bez limitu transferu danych z maksymalną prędkością            z aktywną tv bez tv z aktywną tv bez tv z aktywną tv bez tv

 - 1000 MB na pocztę i własna, niekomercyjna strona WWW                                                    

 - publiczny adres IP                                                        

Instalacja usługi GPON

Aktywacja usługi telekomunikacyjnej

79,00*

bezterminowa 12 miesięcy

19,90
30,00

Pakiet pełny telewizji cyfrowej DVB-C (122 kanałów, w tym 60 HD)

www.teosat.pl              BIURO OBSŁUGI ABONENTA e-mail: biuro@teosat.com.pl

GODZINY PRACY:
     PONIEDZIAŁEK                               WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK, PIĄTEK                        PRZERWA

       10.00 - 17.00                                                          8.00 - 15.00                                         13.00 - 13.20

                                 BIURO tel. 42 650 17 17                       KASA tel. 42 650 26 45

POMOC TECHNICZNA           e-mail: pomoc@teosat.com.pl

Zgłoszenia w dni robocze po godzinach pracy można dokonywać nagrywając się na automat zgłoszeniowy, pod numerem 42 650 26 45.

Powyższe telefony czynne w godzinach pracy biura oraz w przypadku awarii w dni wolne od pracy w godz. 10.00 - 18:00. 

12 złPakiet socjalny plus telewizji cyfrowej DVB-T (28 kanałów, w tym 3 HD)

* cena nie obejmuje opłaty abonamentowej za pakiety telewizyjne

94,00 84,00* 84,00

24 miesiąceIV

89,00*

40 zł

89,00

Odbiór sygnału telewizyjnego odbywa się przy wykorzystaniu istniejącej instalacji koncentrycznej

PAKIETY TELEWIZYJNE

www.teosat.pl              BIURO OBSŁUGI ABONENTA e-mail: biuro@teosat.com.pl


