
CENNIK USŁUG DLA FIRM

 obowiązuje umowy zawarte po 01.06.2019 r.

I . OPŁATY JEDNORAZOWE
Opłata za wykonanie przyłącza - światłowód  lub kabel koncentryczny                                                                wg wyceny
Aktywacja usługi  199,00 zł

                                                                           
 II. OPŁATY ABONAMENTOWE

                                                                        Usługi Telewizji Cyfrowej
Reemisja programów RTV – Pakiet Podstawowy 18,00 zł 
Reemisja programów RTV – Pakiet Wygodny 36,00 zł
Reemisja programów RTV – Pakiet Oszczędny 49,00 zł 
Reemisja programów RTV – Pakiet +HD    ( dostępny tylko z pakietem Wygodnym lub Oszczędnym) 9,90 zł 
Pakiet CANAL+ SELECT  (6 programów HD) 39,00 zł
Pakiet CANAL+ PRESTIGE (8 programów HD) 44,00 zł
Pakiet FilmBox 15,90 zł

Usługi transmisji danych na kablu koncentrycznym  – Biznes InterNET 1

Abonament miesięczny -   Biznes InterNET  50  - kablowy 69,00 zł
Abonament miesięczny -   Biznes InterNET  100  - kablowy 99,00 zł
Abonament miesięczny -   Biznes InterNET  150  - kablowy 109,00 zł

Usługi transmisji  danych  na kablu światłowodowym – Biznes InterNET 2

Abonament miesięczny –  ŚWIATŁOWODOWY Biznes InterNET  150 - światłowodowy 84,00 zł
Abonament miesięczny –  ŚWIATŁOWODOWY Biznes InterNET  200 - światłowodowy 99,00 zł
Abonament miesięczny –  ŚWIATŁOWODOWY Biznes InterNET  400 – światłowodowy 149,00 zł

Usługi transmisji danych – Łącze symetryczne
Abonament miesięczny -   Biznes InterNET  50  symetryczny 299,00 zł
Abonament miesięczny -   Biznes InterNET  100  symetryczny 449,00 zł
Abonament miesięczny -   Biznes InterNET  200  symetryczny 1119,00 zł
Abonament miesięczny -   Biznes InterNET  500  symetryczny 1899,00 zł

Opłata miesięczna za utrzymanie łącza 3 17,00 zł 

1 -  budynki wielorodzinne  (powyżej 3 lokali ) bez dostępu do światłowodu 
2 -  budynki w zasięgu światłowodu lub budynki na kablu koncentrycznym do 3 lokali  mieszkalnych 
3 --  łączna opłata miesięczna  zamówionej usługi  jest obniżona o opłatę miesięczną  za dostarczanie  łącza
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 Usługi Telefoniczne 

PLANY TARYFOWE TEL 200 TEL 400 TEL MAX

Opłata abonamentowa  30,00 zł 40,00 zł 65,00 zł

Ilość minut w abonamencie * 200 minut 400 minut NIELIMITOWANE

OPŁATY ZA POŁĄCZENIA 

Wewnątrz sieci MACROSAT 0 zł

Połączenia strefowe kier. 89, 87 0,09 zł

Połączenia krajowe stacjonarne 0,23 zł

Połączenia komórkowe Play, Orange, 
T-Mobile, Plus

0,36 zł

Połączenia komórkowe pozostałe sieci 0,60 zł

Zagranica kraje UE – strefa I ** 0,36 zł

*połączenia krajowe stacjonarne, komórkowe Orange, Puls, T-Mobile, Play, zagranica strefa 1 
** Strefa I- zagranica stacjonarne ( aktualne strefy i taryfy na połączenia publikowane są na stronie www.macrosat.pl)

Dzierżawa Sprzętu
Opłata miesięczna za dzierżawę modemu z funkcją WI-FI 15,00 zł
Opłata miesięczna za dzierżawę tunera telewizji cyfrowej lub modułu dostępu CONAX 6,00 zł

III. INNE OPŁATY

Cennik usług dodatkowych i materiałów
Opłata  za zawieszenie usługi 35,00 zł
Opłata za strojenie telewizora lub tunera telewizyjnego 49,00 zł 
Opłata za zniszczenie lub niezwrócenie modemu koncentrycznego, internetowego / telefonicznego (bez 
wifi)

100,00 zł

Opłata za zniszczenie lub niezwrócenie modemu koncentrycznego, internetowego / telefonicznego  (z 
wifi )

150,00 zł

Opłata za zniszczenie  lub niezwrócenie modemu światłowodowego, telefoniczno – internetowo-telewizyjnego 
(wifi/bez wifi)

450,00 zł

Opłata za zniszczenie  lub niezwrócenie modemu światłowodowego, telefoniczno – internetowego (z wifi/bez wifi)   300,00 zł
Opłata za zniszczenie lub niezwrócenie modemu światłowodowego, internetowego (bez wifi)                    150,00 zł
Opłata za zniszczenie lub niezwrócenie modemu światłowodowego, telewizyjnego                                    100,00 zł
Opłata za zniszczenie lub niezwrócenie anteny WI-FI   5 GHz 350,00 zł
Opłata za zniszczenie lub niezwrócenie  tunera telewizji cyfrowej 200,00 zł
Opłata za zniszczenie lub niezwrócenie modułu dostępu telewizji cyfrowej CAM CONAX 99,00 zł 
Opłata za biling szczegółowy, wydruk rachunków lub wydruk blankietów (z wysyłką) 10,00 zł
Opłata za biling szczegółowy, wydruk rachunków lub wydruk blankietów (odbiór w Biurze Obsługi 
Klienta)

5,00 zł

Opłata za przepisanie umowy na inną osobę 30,00 zł
Zmiana numeru telefonu , lub cesja umowy 50,00 zł
Zwrot niekompletnego modemu ( brak zasilacza), tunera (brak pilota) lub z zewnętrznymi uszkodzeniami 25,00 zł
Opłata za zgubienie lub zniszczenie karty dostępu telewizji cyfrowej lub karty SIM internet Mobilny 50,00 zł
Nieautoryzowany dostęp do usług TVK 500,00 zł
Roboczogodzina obsługi technicznej na żądanie klienta                                                                                       50,00 zł

(nie mniej niż 49,00zł)

Ceny zawarte w cenniku są cenami brutto i zawierają 23 % podatku VAT. 
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http://www.macrosat.pl/

