
 
                                  Cennik usług Telewizji Cyfrowej 

 
 
świadczonych przez: 
 

a) PC-NET Piotr Drzewiecki z siedzibą w 17-120 Brańsk ul. Kościuszki 12, wpisanej do rejestru 
przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 6998, adres poczty elektronicznej                      
bok@pc-net.info.pl, tel: 85 6777222; kom: 503019223 

 

L.p. Usługa Cena netto Cena brutto 

1. Dostęp do sieci PC-NET (bez usługi Internet PC-NET)  8,13 zł miesięcznie            10,00 zł miesięcznie 

2. Aktywacja Usługi – opłata jednorazowa 40,65 zł za Usługę 50,00 zł za Usługę 

3. Abonament Pakiet  SMART 41,57 zł miesięcznie 44,90 zł miesięcznie 

4. Abonament Pakiet  OPTIMUM 55,46 zł miesięcznie 59,90 zł miesięcznie 

5. Abonament Pakiet  PLATINUM 83,24 zł miesięcznie 89,90 zł miesięcznie 

6. Abonament Pakiet Premium Canal+ 64,72 zł miesięcznie 69,90 zł miesięcznie 

7. Abonament Pakiet Premium Canal+ umowa 
12miesięcy 

46,20 zł miesięcznie 49,90 zł miesięcznie 

8. Abonament Pakiet HBO 27,69 zł miesięcznie 29,90 zł miesięcznie 

9. Abonament Pakiet Cinemax 13,80 zł miesięcznie 14,90 zł miesięcznie 

10. multiroom – abonament za każde dodatkowe 
gniazdo abonenckie i dekoder 

16,26 zł miesięcznie 20,00 zł miesięcznie 

11. Abonament TV GO! 4,06 zł miesięcznie 5,00 zł miesięcznie 

12. Podstawowa obsługa serwisowa w ramach Abonamentu w ramach Abonamentu 

13. Szczegółowy wykaz wykonanych usług wysyłany na 
żądanie Abonenta – opłata za każdy wygenerowany 
raport  
 

 
 

40,65 zł zł za 1 raport  

 
 

50,00 zł za 1 raport  
 

14. Opłaty za pozostałe prace serwisowe, nie 
wchodzące w skład Podstawowej obsługi 
serwisowej: 
a. Aktualizacja i konfiguracja STB  

 
 

 
                   16,26 zł 

 
 
                             

20,00 zł 

15. Zmiana Lokalu tylko w przypadku możliwości 
świadczenia tam usług TV IP 

81,30 zł za przeniesienie 100,00 zł za przeniesienie 

16. Cesja praw i obowiązków 16,26 zł 20,00 zł 

17. Kary umowne: 
a. zagubienie, zniszczenie lub zwrócenie 
uszkodzonego dekodera 
b. brak zwrotu dekodera w okresie do 30 dni od 
daty zakończenia umowy 
 
c. związane z akcesoriami: pilot, zasilacz, kabel 
zasilający, kabel Ethernet,  
 

 
 

350,00 zł 
 

350,00 zł 
 

40,65 zł za każde z 
akcesoriów 

 

 
 

430,50 zł 
 

430,50 zł 
 

50,00 zł za każde z 
akcesoriów 

 

 
Koszt Przyłączenia nie obejmuje Przyłączeń realizowanych na podstawie osobnego uzgodnienia pomiędzy 
Dostawcą a Abonentem, zgodnie z postanowieniami Regulaminu. 
Oferta dotyczy wyłącznie osoby zawierające Umowę w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością 
gospodarczą.  
 
Cennik aktualny od dnia 01 styczeń 2019 r. 
 

mailto:bok@pc-net.info.pl

