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1) Usługa dostępna w technologii GPON. Usługa dostępna, gdy istnieją możliwości techniczne. 
2) Użytkowanie modemu Wi-Fi – w cenie abonamentu. 
3) W miesiącu aktywacyjnym oraz w pierwszych dwóch pełnych miesiącach świadczenia usługi, Klient ponosi opłatę abonamentową w wysokości 0,00 zł miesięcznie 

z uwzględnieniem udzielonej ulgi. W miesiącach 3-24 opłata za usługę Telewizji wynosi 9,90 zł - suma opłat miesięcznych w tym okresie za wybrany zestaw usług wynosi 
84,80 zł. 

4) W miesiącu aktywacyjnym oraz w pierwszych trzech pełnych miesiącach świadczenia usługi, Klient ponosi opłatę abonamentową w wysokości 0,00 zł miesięcznie  
z uwzględnieniem udzielonej ulgi. W miesiącach 4-24 opłata za usługę Telewizji wynosi 9,90 zł - suma opłat miesięcznych w tym okresie za wybrany zestaw usług wynosi 
94,80 zł.  

5) W miesiącu aktywacyjnym oraz w pierwszych czterech pełnych miesiącach świadczenia usługi, Klient ponosi opłatę abonamentową w wysokości 0,0 zł miesięcznie  
z uwzględnieniem udzielonej ulgi. W miesiącach 5-24 opłata za usługę Telewizji wynosi 9,90 zł - suma opłat miesięcznych w tym okresie za wybrany zestaw usług wynosi 
104,80 zł.  

6) W miesiącu aktywacyjnym oraz w pierwszych czterech pełnych miesiącach świadczenia usługi, Klient ponosi opłatę abonamentową w wysokości 0,00 zł miesięcznie  
z uwzględnieniem udzielonej ulgi. W miesiącach 5-24 opłata za usługę Telewizji wynosi 9,90 zł - suma opłat miesięcznych w tym okresie za wybrany zestaw usług wynosi 
99,80 zł.  

7) W miesiącu aktywacyjnym oraz w pierwszych pięciu pełnych miesiącach świadczenia usługi, Klient ponosi opłatę abonamentową w wysokości 0,00 zł miesięcznie  
z uwzględnieniem udzielonej ulgi. W miesiącach 6-24 opłata za usługę Telewizji wynosi 9,90 zł - suma opłat miesięcznych w tym okresie za wybrany zestaw usług wynosi 
109,80 zł.  

8) W miesiącu aktywacyjnym oraz w pierwszych sześciu pełnych miesiącach świadczenia usługi, Klient ponosi opłatę abonamentową w wysokości 0,00 zł miesięcznie  
z uwzględnieniem udzielonej ulgi. W miesiącach 7-24 opłata za usługę Telewizji wynosi 9,90 zł - suma opłat miesięcznych w tym okresie za wybrany zestaw usług wynosi 
119,80 zł.  

9) Użytkowanie dodatkowego Sprzętu umożliwiającego bezprzewodowe połączenie z Internetem. Usługa dla Klientów posiadających Usługę stacjonarnego dostępu do sieci 
Internet. Opłata za jedno urządzenie. 

10) W miesiącu aktywacyjnym oraz pierwszym pełnym miesiącu świadczenia usługi, klient ponosi opłatę abonamentową w wysokości 0,01 zł miesięcznie. 
Usługa składa się z modułu SAFE (oprogramowanie antywirusowe – 3 licencje) oraz modułu ID Protection (monitorowanie i informowanie o wykrytym wycieku danych 
osobowych związanych ze wskazanym adresem e-mail – dla 2 adresów e-mail. 

11) Usługa aktywowana jest każdorazowo z pakietem telewizyjnym START. 
12) Dodatkowa przestrzeń i czas nagrań (100h/90 dni) składa się z pakietów: Dodatkowa przestrzeń nagrań (100h) i Dodatkowy czas nagrań (90 dni). Uwzględniając ulgi przyznane 

Klientowi miesięczne opłaty abonamentowe za pakiety wynoszą: 5,00 zł za Dodatkowa przestrzeń nagrań (100h) i 10,00 zł za Dodatkowy czas nagrań (90 dni). 
13) Dodatkowa przestrzeń i czas nagrań (100h/bez limitu dni) składa się z pakietów: Dodatkowa przestrzeń nagrań (100h) i Dodatkowy czas nagrań (bez limitu dni). Uwzględniając 

ulgi przyznane Klientowi miesięczne opłaty abonamentowe za pakiety wynoszą: 5,00 zł za Dodatkowa przestrzeń nagrań (100h) i 25,00 zł za Dodatkowy czas nagrań (bez 
limitu dni). 

14) Usługa dostępna w przypadku zamówienia jednego z zestawów 1-6. 
15) Limit GB na transmisję danych w roamingu międzynarodowym w krajach Unii Europejskiej. 
16) W miesiącu aktywacyjnym oraz pierwszym pełnym miesiącu świadczenia usługi, klient ponosi opłatę abonamentową w wysokości 0,01 zł miesięcznie. 

Usługa składa się z modułu SAFE (oprogramowanie antywirusowe – 1 licencja) oraz modułu ID Protection (monitorowanie i informowanie o wykrytym wycieku danych 
osobowych związanych ze wskazanym adresem e-mail – dla 1 adresu e-mail). 
 

Okres lojalnościowy: dla zestawów 1-6 wynosi 24 miesiące. 
Podane ceny są cenami brutto. 

Cennik promocyjny obowiązuje od dnia 3 stycznia 2022 r. 


