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* Cenny promocyjne dotyczą osób, które zawrą Umowę na świadczenie usług w ramach zestawów usług nr. 1-10. Osoby, które zdecydują się na skorzystanie z pakietów Opieki Medycznej są zobowiązane 

podpisać oddzielną Umowę w ramach promocji Promocja pakietów opieki medycznej w ofercie INEA. Aby dowiedzieć się więcej na temat Opieki Medycznej LUX MED dla klientów INEA S.A prosimy o 

kontakt telefoniczny pod nr: 61 222 22 22 

  
 

1) Przez pierwsze 3 pełne miesiące świadczenia usług, Abonent ponosi opłatę abonamentową w wysokości 0 zł miesięcznie z uwzględnieniem udzielonej ulgi. 
2) Usługa dostępna, gdy istnieją możliwości techniczne.  
3) W przypadku braku możliwości technicznych usługa podlega zmianie prędkości: 

a) z 180 Mb/18 Mb na 100 Mb/10 Mb lub na 45 Mb/4,5 Mb (dot. technologii Ethernet), 
b) z 250 Mb/25 Mb na 100 Mb/10 Mb. 

4) Usługa dostępna w technologii GPON. 
5) Pakiet EKSKLUZYWNY składa się z pakietów: Pakiet ULTRA PVR, HBO MAX HD, Cinemax HD dla Abonentów HBO, Canal+ PRESTIGE, VoD Film. Uwzględniając ulgi przyznane 

Abonentowi miesięczne opłaty abonamentowe za pakiety wynoszą: 84,90 zł za Pakiet UTLRA PVR, 25,00 zł za HBO MAX HD, 5,00 zł za Cinemax HD dla Abonentów HBO, 45,00 zł za 
Canal+ PRESTIGE, 0,00 zł za VoD Film. 

6) Dla Abonentów posiadających zestawy usług nr 5 lub 10 opłata za pierwszy Multiroom HD wynosi 0 zł. W przypadku zakupu dwóch pakietów Multiroom HD suma opłat za te usługi wynosi 
10,00 zł miesięcznie (2 x 5,00 zł). W przypadku zakupu trzech pakietów  Multiroom HD suma opłat za te usługi wynosi 19,80 zł miesięcznie (3 x 6,60 zł). 

7) Abonenci składający zamówienie za pośrednictwem strony www.inea.pl, mogą otrzymać jeden Multiroom HD oraz jeden Multiroom PVR. 
8) Usługa dostępna w przypadku zamówienia zestawu usług 1-10. Przez pierwsze 3 pełne miesiące świadczenia usług, Abonent ponosi opłatę abonamentową w wysokości 0 zł miesięcznie z 

uwzględnieniem udzielonej ulgi. 

 

Okres lojalnościowy:  

dla zestawów 1-10 wynosi 24 miesiące; dla zestawów 11-15 wynosi 12 miesięcy. 

Podane ceny są cenami brutto. 

Cennik promocyjny obowiązuje od dnia 15 stycznia 2018 r. 


