
        Załącznik nr 3 

Opłaty instalacyjne / czas trwania umowy nieokreślony
12 miesięcy w 

promocji

24 miesiące w 

promocji

instalacja radioliniowa 
wycena 

indywidualna
150,00 zł 100,00 zł

Opłaty abonamentowe dla instalacji radioliniowych  / czas trwania umowy 12 miesięcy 24 miesiące

Dostęp do internetu z prędkością 8 Mb/s 45,00 zł 35,00 zł

Dostęp do internetu z prędkością 14-20 Mb/s 55,00 zł 45,00 zł

telewizja pakiet LUZ Radio + Internet 14-20Mb/s + router WiFi 64,00 zł 54,00 zł

telewizja pakiet KOMFORT plus Radio + Internet 14-20Mb/s + router WiFi 85,00 zł 75,00 zł

telewizja pakiet Prestiż Radio + Internet 14-20Mb/s + router WiFi 106,00 zł 96,00 zł

telewizja pakiet MAX Radio + Internet 14-20Mb/s + router WiFi 130,00 zł 120,00 zł

Dostęp do internetu z prędkością 25-35 Mb/s 70,00 zł 60,00 zł

telewizja pakiet LUZ Radio + Internet 25-35Mb/s + router WiFi 79,00 zł 69,00 zł

telewizja pakiet KOMFORT plus Radio + Internet 25-35Mb/s + router WiFi 100,00 zł 90,00 zł

telewizja pakiet Prestiż Radio + Internet 25-35Mb/s + router WiFi 121,00 zł 111,00 zł

telewizja pakiet MAX Radio +  Internet 25-35Mb/s + router WiFi 145,00 zł 135,00 zł

telewizja pakiet LUZ Radio 45,00 zł 35,00 zł

telewizja pakiet KOMFORT plus Radio 68,00 zł 58,00 zł

telewizja pakiet Prestiż Radio 90,00 zł 80,00 zł

telewizja pakiet MAX Radio 110,00 zł 100,00 zł

Opłaty instalacyjne / czas trwania umowy                                             (instalacja standardowa 

obejmuje: ułożenie kabla kat 5e do 15mb, konfigurację i instalację urządzeń,  instalacja wykraczająca ponad 

standardową dodatkowo platna)

nieokreślony
12 miesięcy w 

promocji

24 miesiące w 

promocji

kablowa instalacja usługi wycena 

indywidualna

100,00 zł 50,00 zł

instalacja światłowodowa budynku jednorodzinnego wycena 

indywidualna

wycena 

indywidualna

wycena 

indywidualna

Opłaty abonamentowe  / czas trwania umowy     nieokreślony
12 miesięcy w 

promocji

24 miesiące w 

promocji

Dostęp do internetu z prędkością 20Mb/s                                                

 (tylko dla instalacji kablem FTP kat 5e)

Dostęp do internetu:                                

 z prędkością 100Mb/s dla kabla FTP kat 5e      

 z prędkością 150Mb/s dla łącza światłowodowego

telewizja pakiet LUZ HD + Internet 100Mb/s lub 150Mb/s + router WiFi 300Mb/s
wycena 

indywidualna
66,00 zł 54,00 zł

telewizja pakiet KOMFORT plus HD + Internet 100Mb/s lub 150Mb/s + router WiFi 300Mb/s
wycena 

indywidualna
82,00 zł 70,00 zł

telewizja pakiet Prestiż HD + Internet 100Mb/s lub 150Mb/s + router WiFi 300Mb/s
wycena 

indywidualna
103,00 zł 91,00 zł

telewizja pakiet MAX HD + Internet 100Mb/s lub 150Mb/s + router WiFi 300Mb/s
wycena 

indywidualna
127,00 zł 115,00 zł

telewizja pakiet VIP HD + Internet 100Mb/s lub 150Mb/s + router WiFi 300Mb/s
wycena 

indywidualna
232,00 zł 220,00 zł

Dostęp do internetu:

 z prędkością 300Mb/s dla kabla FTP kat 5e

 z prędkością 450Mb/s dla kabla światłowodowego

telewizja pakiet LUZ HD + Internet 300Mb/s lub 450Mb/s + router WiFi dual band
wycena 

indywidualna
72,00 zł 60,00 zł

telewizja pakiet KOMFORT plus HD + Internet 300Mb/slub 450Mb/s + router WiFi dual band
wycena 

indywidualna
94,00 zł 79,00 zł

telewizja pakiet Prestiż HD + Internet 300Mb/s lub 450Mb/s + router WiFi dual band
wycena 

indywidualna
115,00 zł 100,00 zł

telewizja pakiet MAX HD + Internet 300Mb/s lub 450Mb/s + router WiFi dual band
wycena 

indywidualna
139,00 zł 124,00 zł

telewizja pakiet VIP HD + Internet 300Mb/s lub 450Mb/s + router WiFi dual band
wycena 

indywidualna
244,00 zł 229,00 zł

Dostęp do internetu:

 z prędkością 600Mb/s dla kabla FTP kat 5e

 z prędkością 900Mb/s dla kabla światłowodowego

telewizja pakiet LUZ HD + Internet 600Mb/s lub 900Mb/s + router WiFi dual band
wycena 

indywidualna
82,00 zł 70,00 zł

telewizja pakiet KOMFORT plus HD + Internet 600Mb/s lub 900Mb/s + router WiFi dual band
wycena 

indywidualna
104,00 zł 89,00 zł

telewizja pakiet Prestiż HD + Internet 600Mb/s lub 900Mb/s + router WiFi dual band
wycena 

indywidualna
134,00 zł 119,00 zł

telewizja pakiet MAX HD + Internet 600Mb/s lub 900Mb/s + router WiFi dual band
wycena 

indywidualna
149,00 zł 134,00 zł

telewizja pakiet VIP HD + Internet 600Mb/s lub 900Mb/s + router WiFi dual band
wycena 

indywidualna
254,00 zł 239,00 zł

usługa telefonii stacjonarnej 35,00 zł 25,00 zł

usługa telefoni stacjonarnej w pakiecie z innymi usługami 15,00 zł 10,00 zł

 za e-fakturę w wysokości 5,00zł

 za terminowe płatności w wysokości 5,00zł.

 za zawarcie umowy terminowej na czas jej obowiazywania w wysokości 15,00zł

wycena 

indywidualna
55,00 zł

wycena 

indywidualna
77,00 zł 65,00 zł

44,00 zł

wycena 

indywidualna
50,00 zł 38,00 zł

wycena 

indywidualna

67,00 zł

Cennik - ZETO
Cennik obowiązuje od dnia 01.10.2020r.

INSTALACJA RADIOLINIOWA

INSTALACJA KABLOWA

Ceny podane w cenniku uwzględniają rabat:

ABONAMENTY I PAKIETY

56,00 zł



Opłata dodatkowa dla budynków jednorodzinnych oraz budynków wielolokalowych ( 

do 20 lokali) podłączonych do sieci światłowodowej (doliczana do abonamentu) 20,00 zł 10,00 zł

Dzierżawa routera w usłudze dostepu do sieci internet                              

 (router: LAN/WAN fast ethernet, WIFI standard N - 300Mb/s)

zawieszenie usługi dostępu do sieci internet - opłata za 1 miesiąc

Opłata za stały publiczny adres IP 10,00 zł 10,00 zł
Zakup routera do usługi dostepu do sieci internet wraz z konfiguracją (router: LAN/WAN fast 

ethernet, WIFI standard N - 300Mb/s) 90,00 zł 90,00 zł

Nazwa
12 miesięcy w 

promocji

24 miesiące w 

promocji

Dzierżawa STB 10,00 zł 8,00 zł

Aktywacja STB - Korbox 1 sztuka 70,00 zł 50,00 zł

Zakup STB 300,00 zł 300,00 zł

telewizja pakiet LUZ HD 35,00 zł 25,00 zł

telewizja pakiet KOMFORT plus HD 58,00 zł 48,00 zł

telewizja pakiet Prestiż HD 80,00 zł 70,00 zł

telewizja pakiet MAX HD 100,00 zł 90,00 zł

telewizja pakiet VIP HD 210,00 zł 200,00 zł

Canal+ Prestige 54,90 zł

Canal+ Select 49,90 zł

Cinemax HD 11,80 zł

Filmbox 11,90 zł

HBO HD 30,60 zł

VIASAT WORLD 4,99 zł

Republika 4,99 zł

eXXXtra 14,40 zł

Pasja 4,99 zł

TVP HD 3,99 zł

przewijarka kanałów (4 kanały) 5,00 zł

przewijarka kanałów (34 kanały) 10,00 zł

FUNBOX 4KUHD 3,00 zł

Multiroom (tylko usługa - opłata za dodatkowy STB wg cennika) 8,00 zł 6,00 zł

7,00 zł 4,00 zł

50% abonamentu

OPŁATY DODATKOWE

CENY WYBRANYCH PAKIETÓW TELEWIZJI

Cena wybranych pakietów wg ofert działu 

promocji w usłudze TV


