CENNIK
usług telekomunikacyjnych świadczonych przez
Telewizję Kablową „Słupsk-Kanał 6” Sp. z o.o.
ABONAMENT
Programy telewizyjne i radiowe - Pakiet socjalny
Programy telewizyjne i radiowe - Pakiet podstawowy
Dostęp do sieci Internet – do 1024 kb/s
Dostęp do sieci Internet – do 2048 kb/s
Dostęp do sieci Internet – do 4096 kb/s
Dostęp do sieci Internet – do 6144 kb/s
Dostęp do sieci Internet – do 8192kb/s
Dostęp do sieci Internet – do 10240 kb/s
Dostęp do sieci Internet – do 12288 kb/s
Dostęp do sieci Internet – do 16384 kb/s
IP publiczne
USŁUGI PODSTAWOWE
Aktywacja
Usługi telewizyjnej lub internetowej
IP publicznego
USŁUGI SERWISOWE
Wymiana zniszczonego przyłącza spowodowana przez osoby trzecie
Modernizacja sieci w lokalu Abonenta (na życzenie Abonenta)
Wymiana modemu w przypadku jego uszkodzenia lub zniszczenia (z przyczyn leżących po stronie Abonenta)
Podłączenie sprzętu stanowiącego własność Abonenta (np.: telewizor, magnetowid, itp.)
Nieuzasadnione wezwanie technika (uszkodzony sprzęt TV Abonenta, nieumiejętność obsługi sprzętu RTV itp.)
Nieuzasadnione wezwanie technika (uszkodzony komputer Abonenta, modem wyłączony z sieci, reset modemu, itp)
Strojenie programów RTV
USŁUGI INSTALACYJNE
Wykonanie przyłącza telewizyjnego lub internetowego w mieszkaniu Abonenta
Instalacja dodatkowego gniazda RTV
Instalacja usługi WiFi – Domowa Sieć Bezprzewodowa (bez urządzeń)
Instalacja Switch rozdzielającego Internet na kolejne komputery (zgodnie z Parametrami Technicznymi) bez urządzenia
Instalacja/Przeniesienie usługi do nowego miejsca zamieszkania Abonenta (w zakresie sieci)
Instalacja w domku jednorodzinnym
USŁUGI DODATKOWE
Zmiana pakietu na niższy
Zmiana pakietu na wyższy
Zmiana danych osobowych
Duplikat faktury
Naprawa zniszczonego przyłącza (z przyczyn leżących po stronie Abonenta)
Naprawa uszkodzonego modemu (z przyczyn leżących po stronie Abonenta)
Naprawa uszkodzonego gniazda sieciowego
Usunięcie awarii powstałej z winy Abonenta
Konfiguracja komputera użytkownika
Opłata za czasową dezaktywację przyłącza (w przypadku umów na czas nieokreślony)
Opłata za usługę odbioru Sprzętu na życzenie Abonenta
OPŁATY WINDYKACYJNE
Upomnienie o zaległych należnościach
Kara umowna za nie zwrócenie w terminie urządzenia dostępowego
Kara umowna za udostępnienie usługi telewizji kablowej poza lokal
Kara umowna za udostępnienie usługi Internetu poza lokal
Kara umowna za podłączenie większej liczby komputerów niż określonych w Parametrach Technicznych
INNE OPŁATY
Kara umowna za utratę sprzętu stanowiącego własność Dostawcy Usług
Kara umowna za uszkodzenie sprzętu stanowiącego własność Dostawcy Usług
Kara umowna za brakujący element wyposażenia modemu
Kara umowna za zerwanie umowy zawartej w ofercie promocyjnej
Kara umowna za korzystanie z usług Dostawcy Usług w sposób nieuprawniony

Opłata końcowa
12,30 zł
61,50 zł
86,10 zł
88,56 zł
94,71 zł
118,08 zł
129,15 zł
172,20 zł
188,19 zł
209,10 zł
12,30 zł
123,00 zł
12,30 zł
307,50 zł
61,50 zł
615,00 zł
61,50 zł
61,50 zł
61,50 zł
61,50 zł
123,00 zł
86,10 zł
307,50 zł
123,00 zł
30,75 zł
Wg kosztorysu
61,50 zł
1,23 zł
bez opłat
6,15 zł
123,00 zł
615,00 zł
61,50 zł
61,50 zł
61,50 zł
61,50 zł
61,50 zł
12,30 zł
1845,00 zł
50 krotność abonamentu
50 krotność abonamentu
50 krotność abonamentu
1845,00 zł
615,00 zł
30,75 zł
wartość pozostałych opłat abonamentowych
pozostałych do końca umowy wraz z różnicą
udzielonej ulgi

50 krotność abonamentu

1. Podane ceny zawierają podatek VAT
2. Cennik jest integralną częścią Umowy Abonenckiej
3. Urządzenia dostępowe przekazane Abonentowi pozostają własnością Dostawcy Usług.
4. Aktywacja obejmuje wykonanie niezbędnych prac dla uruchomienia sygnału usługi u użytkownika, określonych w Umowie Abonenckiej.
5. Aktywacja nie obejmuje kosztów konfiguracji komputera użytkownika, instalacji kart sieciowych w komputerze użytkownika.
6. Abonament nie obejmuje usług dodatkowych oferowanych prze Dostawcy Usług.
7. O każdej zmianie w wysokości opłat określonych w Cenniku Dostawcy Usług zawiadamia Abonenta na piśmie oraz poprzez kanał informacyjny lub na stronie
internetowej na jeden miesiąc przed jej wprowadzeniem. § 16 ust. 7 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
Cennik wchodzi w życie z dniem 01.11.2012r.
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