Cennik usług Telewizji Cyfrowej
świadczonych przez:
a) Cheeloo J.Turczyn i wspólnicy sp.j z siedzibą w Dębicy 39-200 przy ul. Strażacka 24, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS
pod numerem 0000324741 ,REGON : 18040456 ,NIP 872-234-20-33 oraz rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem
8632 zwanym dalej również „Operatorem lokalnym” ,
a)EVIO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-708, ul. Chopina 4, wpisana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem KRS: 0000171054,
REGON: 634497403, NIP: 7781410391, kapitał zakładowy 37 275 000,- zł reprezentowana przez pełnomocnika EVIO Sp. z o.o. z siedzibą w
Poznaniu,*
b)EVIO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-714, al. Niepodległości 27, wpisana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem KRS: 0000377126,
REGON: 301664164, NIP: 783-166-63-08, kapitał zakładowy 30.000,- zł *
Usługa

Cena brutto

LP.
1.

Aktywacja usługi Telewizji – Pakiet mini

2.

Aktywacja usługi Telewizji – Pakiet Smart, Optimum,
Platinum

49,00 zł za jeden Lokal

3.

Aktywacja usługi Telewizji – Pakiet Smart, Optimum,
Platinum podczas montażu usługi Internetu

0,00 zł za jeden lokal

4.

Usługa montażu dodatkowego gniazda abonenckiego/
drugiego dekodera

25,00 zł za jedną sztukę + dojazd

5.

Dojazd do klienta

6.

Abonament Pakiet MINI

27,90 zł miesięcznie

7.

Abonament Pakiet SMART

47,90 zł miesięcznie

8.

Abonament Pakiet OPTIMUM

62,90 zł miesięcznie

9.

Abonament Pakiet PLATINUM

82,90 zł miesięcznie

10.

Abonament Pakiet Premium Canal+

69,90 zł miesięcznie

11.

Abonament Pakiet HBO

29,90 zł miesięcznie

12.

Abonament Pakiet Cinemax

14,90 zł miesięcznie

13.

Abonament TV GO!

14.

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

12,00 zł miesięcznie

15.

Podstawowa obsługa serwisowa obejmująca awarie po
stronie Operatora

w ramach Abonamentu

16.

Opłaty za pozostałe prace serwisowe, nie wchodzące w
skład Podstawowej obsługi serwisowej:
a. reset zawieszonego dekodera
b. wymiana uszkodzonego kabla, wtyczki do dekodera
c. nieuzasadnione wezwanie serwisanta (np. źle wy brane
źródło na telewizorze, źle wpięty kabel HDMI, dekoder
odłączony od prądu itp.)
d. pobieranie uprawnień na dekoderze w lokalu Abonenta

17.

Cennik akcesoriów dodatkowych eBOX
- pilot
- zasilacz do dekodera
- kabel hdmi

18.

Zmiana Lokalu

19.

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 Eth, kabel SCART

369,00 zł brutto za jeden lokal

25,00 zł

5,00 zł miesięcznie

25,00 zł + dojazd

50 zł

100,00 zł za przeniesienie (demontaż i montaż w nowej lokalizacji)
+ dojazd

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 lutego 2020r.

