CENNIK USŁUGI INTERNETOWEJ STTB_int
Obowiązuje od 1 lutego 2021r.
Ceny brutto

STTB_int

opłaty abonamentowe
Pakiety Internetu
przy aktywnej usłudze TV

Teraz nowe
wyższe
prędkości !!!
sprawdź to

MIDI
MAXI
MAXI PLUS
HYPER

Prędkość deklarowana oraz maksymalna w kierunku
ściągania / wysyłania danych

40 / 4 Mbps
300 / 30 Mbps
600 / 60 Mbps
900 / 90 Mbps

35 zł
45 zł
55 zł
65 zł
+ 5 zł

dla niekorzystających z Pakietów Telewizji STTB_tv abonament powiększony o
Prędkości dostępne przy połączeniu z modemem kablowym poprzez port Ethernet

opłaty instalacyjno-aktywacyjne
Instalacja / modernizacja przyłącza
Aktywacja usługi (dotyczy zmiany pakietu bez wymiany urządzenia dostępowego oraz przy wykonaniu instalacji/modernizacji przyłącza)
Aktywacja usługi (dotyczy doniesienia/wymiany urządzenia dostępowego)

120 zł
19,90 zł
35 zł

opłaty dodatkowe
Upomnienie do zapłaty
Wymiana urządzenia dostępowego na życzenie abonenta
Jednorazowa konfiguracja routera sprzętowego abonenta
modem standardowy
modem WiFi
Opłata za uszkodzenie
lub brak zwrotu elementów wyposażenia zasilacz
Urządzenia Dostępowego
kabel ethernet
opakowanie
modem standardowy
Opłata za uszkodzenie lub brak zwrotu
kompletnego Urządzenia Dostępowego
modem WiFi
usterka z winy Operatora
Konserwacja przyłącza
usterka w lokalu
nieuzasadnione wezwanie

25 zł
35 zł
85 zł
225 zł
375 zł
30 zł
15 zł
10 zł
280 zł
430 zł
bezpłatnie
wg wyceny
45 zł

CENNIK OPŁAT CZŁONKOWSKICH
Obowiązuje od 1 lipca 2015r.

opłaty członkowskie
Składka członkowska
Wpisowe do Stowarzyszenia

3 zł
10 zł

CENNIK USŁUGI TELEWIZJI KABLOWEJ STTB_tv
Obowiązuje od 1 kwietnia 2021r.
Ceny brutto

STTB_tv
Pakiety Cyfrowe
Sprawdź promocję - niskie ceny

Pakiety Premium

opłaty abonamentowe
SOCJALNY
SOCJALNY PLUS (zawiera pakiet SOCJALNY)
WZBOGACONY (zawiera pakiet SOCJALNY PLUS)
LUKSUSOWY (zawiera pakiet WZBOGACONY)
CANAL+ Select 6 kanałów (6 HD)
CANAL+ Prestige 11 kanałów (11 HD)

30 zł
55 zł
80 zł
100 zł
59 zł
69 zł
7,50 zł
15 zł

Dostęp do usługi telewizyjnej
Opcja Multiroom HD (dodatkowe Urządzenie Dostępowe)

opłaty instalacyjno-aktywacyjne
Instalacja / modernizacja przyłącza / dodatkowe gniazdo
Aktywacja usługi (dotyczy zmiany pakietu bez wymiany urządzenia dostępowego oraz przy wykonaniu instalacji/modernizacji przyłącza)
Aktywacja usługi (dotyczy doniesienia/wymiany urządzenia dostępowego)

120 zł
19,90 zł
35 zł

opłaty dodatkowe
Upomnienie do zapłaty
Wymiana urządzenia dostępowego na życzenie abonenta
Strojenie pierwszego odbiornika telewizyjnego / kolejnego (w obrębie wizyty)
dekoder HD
Opłata za uszkodzenie lub brak
dekoder HD PVR
zwrotu kompletnego
moduł CAM
Urządzenia Dostępowego
karta aktywacyjna
dekoder HD
Opłata za uszkodzenie
dekoder HD PVR
lub brak zwrotu elementów
pilot
wyposażenia Urządzenia
przewód HDMI
Dostępowego
opakowanie
usterka z winy Operatora
Konserwacja przyłącza
usterka w lokalu
nieuzasadnione wezwanie

25 zł
35 zł
40 zł / 20 zł
400 zł
600 zł
270 zł
100 zł
340 zł
540 zł
35 zł
15 zł
10 zł
bezpłatnie
wg wyceny
45 zł

