
      

 

 

Cennik – obowiązujący od dnia 01.09.2021r. 

I. Telewizja Kablowa: 
1. Miesięczny abonament za korzystanie z usługi Telewizji Kablowej   - 40,00 zł  brutto 

w tym: 

• abonament reemisyjny - 31,82 zł 

• abonament techniczny -   8,18 zł 

 

2. Wykonanie instalacji w lokalu (w przypadku  braku  okablowania)  i uruchomienie Usługi – Telewizja Kablowa:   

a) przy umowach zawartych na czas nieokreślony    - 80,00 zł netto / 86,40 zł brutto 

b) przy umowach zawartych na czas nieokreślony, z możliwością ich wypowiedzenia nie wcześniej niż po upływie 24 miesięcy 
od daty zawarcia          - 0,93 zł netto / 1,00 zł brutto 

 

3. Opłata za wykonanie instalacji w lokalu i uruchomienie Usługi – Telewizja Kablowa, pobierana w przypadku wcześniejszego 
rozwiązania umowy zawartej na 24 miesiące       - 79,07 zł netto / 85,40 zł brutto 

 

4. Ponowne uruchomienie Usługi – Telewizja Kablowa     - 20,00 zł  netto / 21,60 zł brutto 

 

5. Pakiet podstawowy TV                                        - 3,00 zł  brutto  

 

II. Internet 
1. Miesięczny abonament - usługa dostępu do Internetu  o parametrach łącza:  

a) do    5 Mb/s   - 19,62 zł brutto (przy umowach zawieranych na 12 m-cy i  24 m-ce) 

b) do  10 Mb/s   - 29,62 zł brutto (przy umowach zawieranych na 12 m-cy i 24 m-ce)  

 
c) do 120 Mb/s   - 39,62 zł brutto (przy umowach zawieranych na 24 m-ce) 

d) do 300 Mb/s   - 49,62 zł brutto (przy umowach zawieranych na 24 m-ce) 

 

 

2. Koszt montażu i uruchomienia Internetu dla Użytkowników korzystających z TVK Górczewska  

- 0,81zł netto/ 1,00 zł brutto 

 

3. Koszt montażu i uruchomienia Internetu dla Użytkowników nie korzystających z TVK Górczewska  

         - 80,49 zł netto / 99,00zł brutto 

 

4. Ponowne uruchomienie Usługi – Internet    - 20,00 zł netto / 24,60 zł brutto 

 

5. Opłata za modem: 

• przy umowie na 12 miesięcy - opłata bezzwrotna za dzierżawę modemu: 

za modem do 10 Mb/s  - 50,00 netto / 61,50 zł brutto 

 

• przy umowie na 24 miesiące - opłata bezzwrotna za dzierżawę modemu: 

- 0,81 netto / 1,00 zł brutto 

 

6. Opłata za niezwrócenie dzierżawionego modemu  wynosi: 

  - 150,00 netto/ 184,50 zł brutto 

 

7. Opłata za wcześniejsze rozwiązanie umowy zawartej na czas określony                  
• 12 miesięcy    - 150,00 zł netto/  184,50 zł brutto 

• 24 miesięcy    - 300,00 zł netto / 369,00 zł brutto 

 

III. Telewizja Kablowa i Internet 
 

1. Naprawa lub modernizacja instalacji (z winy lub na życzenie Użytkownika) - według kosztorysu 

 

2. Montaż dodatkowego gniazda     - według kosztorysu 

 

3. Podłączenie sprzętu Użytkownika (TV, DVD)   - 40,00 zł netto / 49,20 zł brutto 

 

4. Nieuzasadnione wezwanie technika    - 40,00 zł netto / 49,20 zł brutto 

 

 
 


