
     Cennik szczegółowy           WROCŁAW Obowiązuje od 31.01.2022
podane ceny są cenami brutto

Internet 

Nazwa Usługi  50/50Mb/s 100/100Mb/s 300/300Mb/s 900/900Mb/s
Prędkość pobierania i wysyłania do 50Mb/s pobieranie, do 50Mb/s wysyłanie do 100Mb pobieranie, do 100Mb/s wysyłanie do 300Mb pobieranie, do 300Mb/s wysyłanie do 900Mb pobieranie, do 900Mb/s wysyłanie
Opłata instalacyjna 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł
Abonament 24 miesiące 45 zł mies. lub 450 zł rocznie 65 zł mies. lub 650 zł rocznie 88 zł mies. lub 880 zł rocznie 140 zł mies. lub 1400 zł rocznie
Umowa na czas nieokreślony 55 zł mies. lub 550 zł rocznie 75 zł mies. lub 750 zł rocznie 98 zł mies. lub 980 zł rocznie 165 zł mies. lub 1650 zł rocznie
Dzierżawa routera 9 zł / mies. 9 zł / mies. 9 zł / mies. 9 zł / mies.
Publiczny adres IP 10 zł / mies. w cenie usługi w cenie usługi w cenie usługi
Gwarancje przepustowości 50% minimum, standardem jest 80% 50% minimum, standardem jest 80% 40% minimum, standardem jest 80% 40% minimum, standardem jest 80%

W przypadku podłączania domów jednorodzinnych do abonamentu doliczamy opłatę miesięczną 20zł lub roczną 200 zł za utrzymanie łącza.

Pakiety: Internet + TV

Internet 50/50Mb/s Internet 50/50Mb/s Internet 50/50Mb/s Internet 50/50Mb/s
Nazwa Pakietu oraz oraz oraz oraz

TV Mikro TV Mini TV Comfort TV Max
Prędkość pobierania i wysyłania do 50Mb/s pobieranie, do 50Mb/s wysyłanie do 50Mb pobieranie, do 50Mb/s wysyłanie do 50Mb pobieranie, do 50Mb/s wysyłanie do 50Mb pobieranie, do 50Mb/s wysyłanie
Ilość kanałów telewizyjnych 76 kanałów (w tym 39 w jakości HD) 137 kanałów ( w tym 66 w jakości HD) 192 kanały ( w tym 97 w jakości HD) 206 kanałów ( w tym 110 w jakości HD)
Dekoder z funkcją nagrywania w cenie pakietu w cenie pakietu w cenie pakietu w cenie pakietu
Abonament 24 miesiące 59 zł mies. lub 590 zł rocznie 81 zł mies. lub 810 zł rocznie 103 zł mies. lub 1030 zł rocznie 125 zł mies. lub 1250 zł rocznie 
Umowa na czas nieokreślony 69 zł mies. lub 690 zł rocznie 91 zł mies. lub 910 zł rocznie 113 zł mies. lub 1130 zł rocznie 135 zł mies. lub 1350 zł rocznie
Multiroom 19 zł / mies. 19 zł / mies. 19 zł / mies. 19 zł / mies.
Opłata instalacyjna 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł

Internet 100/100Mb/s Internet 100/100Mb/s Internet 100/100Mb/s Internet 100/100Mb/s
Nazwa Pakietu oraz oraz oraz oraz

TV Mikro TV Mini TV Comfort TV Max
Prędkość pobierania i wysyłania do 100Mb pobieranie, do 100Mb/s wysyłanie do 100Mb pobieranie, do 100Mb/s wysyłanie do 100Mb pobieranie, do 100Mb/s wysyłanie do 100Mb pobieranie, do 100Mb/s wysyłanie
Ilość kanałów telewizyjnych 76 kanałów (w tym 39 w jakości HD) 137 kanałów ( w tym 66 w jakości HD) 192 kanały ( w tym 97 w jakości HD) 206 kanałów ( w tym 110 w jakości HD)
Dekoder z funkcją nagrywania w cenie pakietu w cenie pakietu w cenie pakietu w cenie pakietu
Abonament 24 miesiące 81 zł mies. lub 810 zł rocznie 103 zł mies. lub 1030 zł rocznie 125 zł mies. lub 1250 zł rocznie 147 zł mies. lub 1470 zł rocznie
Umowa na czas nieokreślony 91 zł mies. lub 910 zł rocznie 113 zł mies. lub 1130 zł rocznie 135 zł mies. lub 1350 zł rocznie 157 zł mies. lub 1570 zł rocznie
Multiroom 19 zł / mies. 19 zł / mies. 19 zł / mies. 19 zł / mies.
Opłata instalacyjna 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł

Internet 300/300Mb/s Internet 300/300Mb/s Internet 300/300Mb/s Internet 300/300Mb/s
Nazwa Pakietu oraz oraz oraz oraz

TV Mikro TV Mini TV Comfort TV Max
Prędkość pobierania i wysyłania do 300Mb pobieranie, do 300Mb/s wysyłanie do 300Mb pobieranie, do 300Mb/s wysyłanie do 300Mb pobieranie, do 300Mb/s wysyłanie do 300Mb pobieranie, do 300Mb/s wysyłanie
Ilość kanałów telewizyjnych 76 kanałów (w tym 39 w jakości HD) 137 kanałów ( w tym 66 w jakości HD) 192 kanały ( w tym 97 w jakości HD) 206 kanałów ( w tym 110 w jakości HD)
Dekoder z funkcją nagrywania w cenie pakietu w cenie pakietu w cenie pakietu w cenie pakietu
Abonament 24 miesiące 103 zł mies. lub 1030 zł rocznie 125 zł mies. lub 1250 zł rocznie 147 zł mies. lub 1470 zł rocznie 169zł mies. lub 1690 zł rocznie
Umowa na czas nieokreślony 113 zł mies. lub 1130 zł rocznie 135 zł mies. lub 1350 zł rocznie 157 zł mies. lub 1570 zł rocznie 179 zł mies. lub 1790 zł rocznie
Multiroom 19 zł / mies. 19 zł / mies. 19 zł / mies. 19 zł / mies.
Opłata instalacyjna 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł

Internet 900/900Mb/s Internet 900/900Mb/s Internet 900/900Mb/s Internet 900/900Mb/s
Nazwa Pakietu oraz oraz oraz oraz

TV Mikro TV Mini TV Comfort TV Max
Prędkość pobierania i wysyłania do 900Mb pobieranie, do 900Mb/s wysyłanie do 900Mb pobieranie, do 900Mb/s wysyłanie do 900Mb pobieranie, do 900Mb/s wysyłanie do 900Mb pobieranie, do 900Mb/s wysyłanie
Ilość kanałów telewizyjnych 76 kanałów (w tym 39 w jakości HD) 137 kanałów ( w tym 66 w jakości HD) 192 kanały ( w tym 97 w jakości HD) 206 kanałów ( w tym 110 w jakości HD)
Dekoder z funkcją nagrywania w cenie pakietu w cenie pakietu w cenie pakietu w cenie pakietu
Abonament 24 miesiące 165 zł mies. lub 1650 zł rocznie 187 zł mies. lub 1870 zł rocznie 209 zł mies. lub 2090 zł rocznie 231 zł mies. lub 2310 zł rocznie
Umowa na czas nieokreślony 180 zł mies. lub 1800 zł rocznie 202 zł mies. lub 2020 zł rocznie 224 zł mies. lub 2240 zł rocznie 246 zł mies. lub 2460 zł rocznie
Multiroom 19 zł / mies. 19 zł / mies. 19 zł / mies. 19 zł / mies.
Opłata instalacyjna 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł

W przypadku podłączania domów jednorodzinnych do abonamentu doliczamy opłatę miesięczną 20zł lub roczną 200 zł za utrzymanie łącza.

Cennik usług TV

                                        Pakiety podstawowe
Pakiet Abonament miesięczny

Mikro (76 kanałów)                                                                       70 zł          
Mini (137 kanałów)                                                                       95 zł    

Comfort (192 kanały) 120 zł
Max (206 kanałów) 140 zł

                                        Pakiety tematyczne
Pakiet Abonament miesięczny

Więcej Muzyki 4 zł
Więcej Discovery 6 zł
Więcej Sportu HD 8 zł
Więcej Bajek 6 zł
Więcej Filmów HD 10 zł
Więcej Nauki 6 zł
Więcej Luzu 6 zł
Więcej Seriali 10 zł
Więcej Świata 2 zł
TV Republika HD 5 zł

                                        Pakiety Premium
Pakiet Abonament miesięczny

Canal + Select HD 63 zł
Canal + Prestige HD 69 zł
HBO HD 30 zł
HBO HD + On Demand + Go 37 zł
Cinemax 15 zł
Filmbox 15 zł
Eleven HD 25 zł

                                        Usługi Video On Demand
HBO On Demand 10 zł
Karaoke VOD 19 zł

W przypadku podłączania domów jednorodzinnych do abonamentu doliczamy opłatę miesięczną 20zł lub roczną 200 zł za utrzymanie łącza.
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      ul. Hercena 3/5, 50-453 Wrocław

       Tel. 71 794 44 50  
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