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CENNIK ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI CSM "NASZA PRACA" 

                              TELEWIZJA CYFROWA                             Cennik obowiązuje od 01.11.2020 r. 

        1. Opłaty miesięczne 
 Cena zł 

  

Pakiet BIAŁY 11,00 

Pakiet BRĄZOWY 37,00 

Pakiet SREBRNY 49,00 

Pakiet ZŁOTY 57,00 

Pakiet PLATYNOWY 69,00 

Pakiet CANAL+ SELECT 1 39,00 

Pakiet CANAL+ PRESTIGE 1 45,00 

MULTIROOM 2 10,00 

  Dzierżawa dekodera cyfrowego 
STB lub modułu CAM  

urządzenie przekazywane Abonentowi na czas trwania 
Umowy, stanowi własność Dostawcy usług 

brak 

                              2. Opłaty jednorazowe Zakres Cena zł 

                              Aktywacja usługi 
telewizji cyfrowej 

umowa zawierana na czas określony 18 miesięcy płatnych brak 

umowa zawierana na czas nieokreślony 300,00 

                              

Aktywacja usługi MULTIROOM 

wymaga jednego aktywnego pakietu - minimum BRĄZOWY, 

brak niedostępna w pakietach: BIAŁY, CANAL+ SELECT, 
CANAL+ PRESTIGE 

                              
Zmiana pakietu 
z niższego na wyższy 

każda zmiana, której skutkiem jest zwiększenie całkowitej 
miesięcznej opłaty uiszczanej przez Abonenta na rzecz 
Dostawcy usług 

brak 

Zmiana pakietu 
z wyższego na niższy 

każda zmiana, której skutkiem jest zmniejszenie całkowitej 
opłaty miesięcznej uiszczanej przez Abonenta na rzecz 
Dostawcy usług 

17,50 

Montaż dodatkowego punktu odbioru tvk / gniazda antenowego z klatki schodowej lub punktu 
rozdzielczego poza lokalem 

120,00 

Wymiana przewodu koncentrycznego doprowadzającego sygnał do lokalu z klatki schodowej 
lub punktu rozdzielczego poza lokalem 

49,00 

Wymiana gniazda abonenckiego tvk  w lokalu Abonenta 36,00 

Montaż dodatkowego punktu odbioru tvk w obrębie lokalu 59,00 

Wymiana przewodu przyłączeniowego w lokalu od gniazda tvk do odbiornika telewizyjnego          
o długości do 5 mb 

20,00 

Asysta techniczna przy instalacji urządzeń Dostawcy usług w lokalu Abonenta 36,00 

Podstawowe strojenie programów na dekoderze STB lub telewizorze (lista wg LCN) 36,00 

Utrata, uszkodzenie lub niezwrócenie karty dostępu warunkowego  69,00 

Utrata, uszkodzenie lub niezwrócenie pilota do dekodera cyfrowego STB 50,00 

Utrata, uszkodzenie lub niezwrócenie przewodów (SCART, HDMI, antenowy) za każdą sztukę 20,00 

Utrata, uszkodzenie lub niezwrócenie opakowania dekodera cyfrowego STB (pudełko) 15,00 

Utrata, uszkodzenie lub niezwrócenie zasilacza do dekodera cyfrowego STB 29,00 

Utrata, uszkodzenie lub niezwrócenie dekodera cyfrowego STB 299,00 

Utrata, uszkodzenie lub niezwrócenie modułu CAM 169,00 

Nieuzasadnione wezwanie pracownika Dostawcy usług 36,00 

Naprawa instalacji w obrębie lokalu 59,00 

   
1 usługa niedostępna w pakiecie BIAŁY, wymaga jednego aktywnego pakietu minimum BRĄZOWY 
2  zawiera dostęp do takiego samego pakietu programów jaki jest określony w Umowie zawartej z Abonentem                  
  z wyłączeniem pakietów: BIAŁY, CANAL+ SELECT, CANAL+ PRESTIGE, umożliwia odbiór na jednym  
  dodatkowym telewizorze za pomocą dodatkowego dekodera lub modułu CAM 
 
 

 


