
świadczonej przez Espol Kable Sp. z o.o.
             obowiązuje dla umów zawartych od 16.11.2016r.

Opłata instalacyjna W lokalu Abonenta

 300,00 zł

TOP HD MAX HD

 79,00 zł 99,00 zł

 zgodnie z regulaminem promocji

 CINEMAX HD FILMBOX HBO HD CANAL+ PRESTIGE

5,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 35,00 zł 59,00 zł

   TV EXTRA Telewizja cyfrowa w Hybrydowej Technologii IPTV/DVB-T

 50,90 zł

TELEWIZJA REPUBLIKA 

* Dotyczy Pakietu TV EXTRA 5,00 zł

TV HD

49,00 zł

Sprzęt Dzierżawa miesięczna Set Top Box HD/ SD

5,00 zł  za każdy Set Top Box

Inne OPŁATY DODATKOWE

Set Top Box – HD

Set Top Box – SD

Tuner USB DVB-T

30,00 zł

Opłata za zwłokę w zwrocie sprzętu za każdy dzień kalendarzowy 10,00 zł

   Aktywacja usługi Platformy Cyfrowej 5,00 zł

Opłata za naprawę uszkodzenia 

Opłata za niezgodne użytkowanie lub nieuprawnione korzystanie 199,00 zł

Cesja umowy na nowego użytkownika w tym samym lokalu 10,00 zł

Zmiana miejsca lokalizacji w nowym lokalu Klienta 50,00 zł

25,00 zł

100,00 zł

Wysłanie faktury listem poleconym na terenie RP 8,40 zł

Kabel skrętka UTP - cena za 1 metr 2,00 zł

Wersja_01012017

Ulgi

Cennik brutto usług Platformy Cyfrowej, Polska Telewizja Szerokopasmowa Sp. z o.o. oraz Korbank Media 
Cyfrowe Sp. z o.o. 

Umowa na 
czas nieokreślony

Umowa na czas 
określony

zgodnie z regulaminem 
promocji

Abonament miesięczny dla 
Pakietu: TOP HD, MAX HD 
przez Korbank Media Cyfrowe 
Sp. z o.o.

Umowa na 
czas nieokreślony

Umowa na czas 
określony

Abonament miesięczny 
dodatkowych Pakietów TV

TELEWIZJA 
REPUBLIKA

* Dotyczy Pakietu: TV HD, TOP HD, MAX 
HD według wykazu programów

Abonament miesięczny  
Pakietu TV EXTRA

Umowa na 
czas nieokreślony

Umowa na czas 
określony

zgodnie z regulaminem 
promocji

Abonament miesięczny
Programy TV dodatkowe

Abonament miesięczny  
Pakietu TV HD przez Polska 
Telewizja Szerokopasmowa 
Sp. z o.o. 

Umowa na 
czas nieokreślony

Umowa na czas 
określony

zgodnie z regulaminem 
promocji

miesięczna dzierżawa 
sprzętu

Opłata za niezwrócony sprzęt,
wymianę uszkodzonego sprzętu w przypadku 
braku możliwości naprawy lub utratę sprzętu  

opłata zgodnie z protokołem 
uruchomienia usługi

opłata zgodnie z protokołem 
uruchomienia usługi

opłata zgodnie z protokołem 
uruchomienia usługi

Opłata instalacyjna 
dodatkowego STB

Określana każdorazowo w oparciu 
o faktycznie poniesione koszty

Zmiana pakietu TV z abonamentu o cenie wyższej na niższą w przypadku umów zawieranych na 
czas nieokreślony

Limit wartości zakupów usług dodatkowych. 
Może zostać zwiększony o wartość wniesionej przez abonenta kaucji zwrotnej

Wysokość udzielonej ulgi stanowi różnicę pomiędzy opłatami wskazanymi w cenniku 
dla umów zawartych na czas nieokreślony a opłatami dla umów zawartych na czas określony w ramach promocji.
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