
CENNIK PROMOCJI  
“ŚWIĘTA 2022” 
internet, cyfrowa telewizja z internetem, opłaty abonamentowe (miesięczne) 
dla umów zawartych po 2022.12.23, cennik ważny od 2022.12.23, okres zawierania umów w promocji do 2023.01.31 

Stacjonarny dostęp do Internetu – sieć światłowodowa Opłaty*

Pakiety Taryfowe 
- Abonament 

Opłata* 
miesięczna 

poza promocją

Opłata 
miesięczna 

przez pierwsze 
12 m-cy

Wartość  
przyznanej ulgi

Opłata miesięczna po 
upływie 12 m-cy, 

umowa na  
24 miesiące

ISF 200 / 40 Mbit 124,90 zł 49,90 zł 1 680,00 zł 59,90 zł

usługi instalacyjne – sieć światłowodowa Wartość 
przyznanej ulgi

Opłata 
jednorazowa

Aktywacja Taryfy – ISF 200 / 40 Mbit 501,00 zł   99,00 zł

Instalacja ( przyłączenie do sieci światłowodowej ) 300,00 zł     0,00 zł

Telewizja interaktywna MOJA TV z internetem – zestawy usług Opłaty*

Telewizja interaktywna  + 
Internet światłowodowy 
Pakiety Taryfowe 
- Abonament 

Opłata 
miesięczna 

poza promocją

Opłata 
miesięczna 

przez pierwsze 
12 m-cy

Wartość  
przyznanej ulgi

Opłata miesięczna po 
upływie 12 m-cy, 

umowa na  
24 miesiące

WYGODNY 104,00 zł 68,67 zł 727,92 zł 78,67 zł

ISF 200 / 40 Mbit 124,90 zł 1,23 zł 2 968,08 zł   1,23 zł

Razem: 69,90 zł 3 696,00 zł 79,90 zł

usługi instalacyjne – sieć światłowodowa Wartość 
przyznanej ulgi

Opłata 
jednorazowa

Aktywacja Taryfy – WYGODNY / ISF 200 / 40 Mbit 1101,00 zł   99,00 zł

Aktywacja STB – (per urządzenie)   40,00 zł     0,00 zł

Instalacja ( przyłączenie do sieci światłowodowej ) 300,00 zł     0,00 zł

Instalacja i konfiguracja STB --- 100,00 zł

Instalacja i konfiguracja kolejnego STB --- 100,00 zł

e-pendrive Opłaty*

Pakiety 
Taryfowe - 
abonament

Download z 
e-pendrive

Upload do 
e-pendrive

Opłata 
miesięczna 

poza promocją

Opłata 
miesięczna 

przez pierwsze 
12 m-cy

Wartość 
przyznanej ulgi

Opłata miesięczna po 
upływie 12 m-cy, 

umowa na 
24 miesiące

UEP BAS do 10 Mb/s do 2 Mb/s 39,90 zł 9,90 zł 600,00 zł 19,90 zł

e-pendrive – usługi instalacyjne użytkowej całkowitej Wartość 
przyznanej ulgi

Opłata jednorazowa

Instalacja przestrzeni dyskowej 512 MB 512 MB 1 GB 15,00 zł 0,00 zł

Aktywacja Taryfy - UEP BAS 100,00 zł 0,00 zł



Wartości Upload i Download określają maksymalne możliwe do uzyskania transfery do i z usługi e-pendrive, transfery  
uzyskiwane w rzeczywistości zależne są od parametrów łącza internetowego którym dysponuje w danej chwili Abonent  
korzystający z usługi e-pendrive. 

Opłaty wskazane w cenniku jako “bezpłatne” są uiszczane w ramach abonamentu. 
Oferta ograniczona terytorialnie: nie wszystkie usługi wymienione w Cenniku są dostępne na wszystkich obszarach. 

** Dzierżawa dostępna wyłącznie dla Abonentów posiadających umowę na internet stacjonarny z Organizatorem Promocji. 
* Opłata zawiera podatek VAT, jeśli na mocy obowiązujących przepisów usługa podlega podatkowi od towarów i usług.

Usługi dodatkowe i urządzenia Opłaty*

internet i telewizja – urządzenia dostępne w promocji Okres dzierżawy w 
miesiącach

Zakup Dzierżawa  
Opłata miesięczna **

STB VIP | HD ( dla usługi Multiroom ) 60 500,00 zł   4,90 zł

STB VIP | HD 60 500,00 zł   9,90 zł

ONT 1 Gb Eth 60 298,00 zł   5,00 zł

ONT WiFi AC 4 Gb Eth 60 398,00 zł   7,30 zł

ONT WiFi AX 4 Gb Eth 60 498,00 zł   9,90 zł

Router WiFi AC 1200 Mbit Gb Eth --- 198,00 zł ---

Opłaty dodatkowe - związane z kartą sim Opłaty*

Opłata za wymianę karty sim, przez Organizatora Promocji,  
w przypadku gdy została utracona, zniszczona lub uszkodzona

25,00 zł

Opłata za ponowne udostępnienie karty sim przez Organiztora Promocji, po uprzedniej 
blokadzie lub cofnięciu profitu w postaci udostępnienia karty sim z numerem z winy Abonenta.

50,00 zł

Kary umowne - związane z kartą sim Opłaty*

Kara umowna za niezwrócenie lub zwrot uszkodzonej karty sim 100,00 zł

Kara umowna za nieterminowe zwrócenie karty sim    50,00 zł

Opłaty pozostałe Opłaty*

Wydruk i wysyłka pocztą dokumentu, kopii, duplikatu faktury lub rachunku   5,00 zł

Monit o saldzie, wezwanie do zapłaty, przedsądowe wezwanie do zapłaty 10,00 zł


