
Cennik usług TVK
(obowiązuje od dnia 01.06.2022r.)

Załącznik nr 2

Opłata aktywacyjna 

Abonenci indywidualni oraz Firmy i Instytucje

Pakiet mini cyfrowy 50,00 zł + 23% VAT = 61,50 zł 

Pakiet podstawowy
50,00 zł + 23% VAT = 61,50 zł 

cyfrowy 

Opłaty miesięczne

Abonenci indywidualni Firmy i instytucje

Pakiet mini cyfrowy 20,37 zł + 8% VAT =  22,00 zł 20,37 zł + 23% VAT = 25,06 zł

Pakiet podstawowy
62,04 zł + 8% VAT = 67,00 zł 62,04 zł + 23% VAT = 76,31 zł

cyfrowy 

4,07 zł + 23% VAT = 5,00 zł

6,50 zł + 23% VAT = 8,00 zł 

3,25 zł + 23% VAT = 4,00 zł 

Opłaty jednorazowe za dodatkowe usługi

Zmiana pakietu bezpłatnie

bezpłatnie

Podłączenie dodatkowego gniazda TVK 70,00 zł + 23% VAT = 86,10 zł

Wykonanie nowego przyłącza TVK 100,00 zł + 23% VAT = 123,00 zł 

Inne opłaty jednorazowe

Zniszczenie/trwałe uszkodzenie instalacji TVK według indywidualnej wyceny

2,00 zł * za każdy dzień zwłoki

300,00 zł *

250,00 zł * 

120,00 zł * 

80,00 zł *

* Podane ceny są cenami brutto.

Opcja Multiroom                        
(opłata miesięczna)

Dzierżawa dekodera STB Conax 
(opłata miesięczna)

Dzierżawa modułu CAM (opłata 
miesięczna)

Przepisanie umowy na współmałżonka, dzieci, i inne 
bliskie osoby w tym samym mieszkaniu (lokalu)

Opłata za zwłokę w zwrocie dekodera STB/modułu 
CAM/karty dostępowej dostawcy usług w terminie do 
60 dni od upływu terminu zwrotu określonego w 
Regulaminie po rozwiązaniu umowy (kara umowna) 

Samowolne dokonywanie napraw lub przeróbek 
dekodera STB, zerwanie plomb (kara umowna)- po 
udokumentowaniu zdarzenia

 100,00 zł * 

 Korzystanie z pakietów TVK ponad zakres określony 
w umowie (kara umowna)- po udokumentowaniu 
zdarzenia 

Udostępnienie sygnału TVK innemu użytkownikowi 
poza mieszkanie/lokal Abonenta (kara umowna)- po 
udokumentowaniu zdarzenia 

trzykrotność miesięcznej opłaty 
abonamentowej za posiadany pakiet 
tvk za każde podłączenie i za każdy 
rozpoczety okres rozliczeniowy tego 

podłączenia

Zniszczenie, zagubienie lub niezwrócenie dekodera 
STB dostawcy usług w terminie powyżej 60 dni od 
upływu terminu zwrotu określonego w Regulaminie 
po rozwiązaniu  umowy (kara umowna) 

Zniszczenie, zagubienie lub niezwrócenie modułu 
CAM w terminie powyżej 60 dni od upływu terminu 
zwrotu określonego w Regulaminie po rozwiązaniu 
umowy (kara umowna)

Zniszczenie, zagubienie lub niezwrócenie karty 
dostępu warunkowego w terminie powyżej  60 dni od 
upływu terminu zwrotu określonego w Regulaminie 
po rozwiązania umowy  (kara umowna)
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