Zakład Usług Telewizji Kablowej Lesław Dorobek
ul. Cicha 8, 58-400 Kamienna Góra, tel. /75/ 746 24 24, 513 184 650
CENNIK
I.

USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE

1.
2.

Abonament miesięczny
Abonament miesięczny

3.
4.
5.
6.
7.

Przyłączenie do sieci telewizji kablowej
Przyłączenie do sieci telewizji kablowej domku (wolnostojące)
Przeniesienie gniazda
Założenie II i każdego kolejnego punktu
Ponowne podłączenie do sieci

II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

III.

Kamienna Góra, Przedwojów, Ptaszków
Chełmsko Śląskie, Bolków, Lubawka

-

26,00 zł/m-c
30,00 zł/m-c

-

20,00zł
100,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
10,00 zł

-

50,00 zł
200, 00 zł
15 zł / m-c
200 zł
5 zł/m-c
20,00 zł
20,00 zł
30,00 zł

-

50 zł/m-c
20 zł/m-c
20 zł/m-c
30 zł/m-c
35 zł/m-c
55 zł/m-c
29 zł/m-c
39 zł/m-c

-

50,00 zł
150,00 zł

-

67,10 zł
109,80 zł

USŁUGI TELEWIZJI CYFROWEJ
Opłata za aktywację zestawu do odbioru Telewizji Cyfrowej
Zakup odbiornika STB do odbioru Telewizji Cyfrowej
Dzierżawa odbiornika STB do odbioru Telewizji Cyfrowej
Zakup modułu dekodującego do odbioru Telewizji Cyfrowej
Dzierżawa modułu do odbioru Telewizji Cyfrowej
Opłata za ponowną aktywację
Opłata za zaprogramowanie telewizora u abonenta
Opłata za nieuzasadnione wezwanie operatora
Opłata miesięczna:
◦ Pakiet podstawowy
◦ Pakiet filmowy
◦ Pakiet sportowy
◦ Pakiet Łączony (sportowy +filmowy)
◦ Pakiet Canal+ (umowa powyżej 12 miesięcy)
◦ Pakiet Canal+
◦ multiroom - moduł ( za każdy odbiornik)
◦ multiroom - dekoder ( za każdy odbiornik)
USŁUGI MULTIMEDIALNE

1.
2.
3.



Opłata instalacyjna
Opłata instalacyjna (modem WiFi)
Opłaty miesięczne:
abonament za pakiet usług multimedialnych – TVKG podstawowy
abonament za pakiet usług multimedialnych – TVKG rozszerzony

1.





Opłaty za dodatkowe usługi:
przeniesienie modemu
ponowne podłączenie (aktywowanie) modemu
pomoc techniczna informatyka przy terminalu abonenckim
wymiana modemu na WiFi

-

wg indywidualnej wyceny
20 zł
30 zł/godz
100,00 zł

IV.







INNE OPŁATY
za nieterminowy zwrot modemu po rozwiązaniu umowy powyżej 7 dni
za korzystanie z niezgodnej z umową liczby terminali abonenckich
za nieterminowe wpłaty abonamentu
za stwierdzone naruszenie plomb na modemie (urządzeniu dostępowym)
za stwierdzone uszkodzenie modemu (urządzenia dostępowego)
za zniszczenie/uszkodzenie urządzeń należących do TVK

-

150 zł
1500 zł
odsetki ustawowe
wg indywidualnej wyceny
wg indywidualnej wyceny
wg indywidualnej wyceny

W przypadku podwyższenia cen usług telekomunikacyjnych i usług multimedialnych Zakład Usług Telewizji Kablowej Lesław Dorobek jest zobowiązany, z
wyprzedzeniem co najmniej jednego okresu rozliczeniowego, do powiadomienia o tym abonentów na piśmie.
Zakład Usług Telewizji Kablowej Lesław Dorobek informuje abonentów o prawie wypowiedzenia umów z braku akceptacji podwyższenia cen, a także o tym, że w
razie skorzystania z tego prawa Zakładowi Usług Telewizji Kablowej nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze.

Cennik obowiązuje od dnia 14.10.2013 r.

