
Cennik świadczenia usług telekomunikacyjnych taryf E-Cho               

Oferta ważna od 20.05.2016 r  

USŁUGA: INTERNET 

 

1. Opłaty abonamentowe (podstawowe usługi) 
 

e-cho 30  
prędkość pobierania danych do 30 Mbps, prędkość wysyłania danych do 5 Mbps 

50 zł 

e-cho 50  
prędkość pobierania danych do 50 Mbps. Prędkość wysyłania danych do 10 Mbps 

70 zł 

e-cho 100  
prędkość pobierania danych do 100 Mbps, prędkość wysyłania danych do 20 Mbps 

90 zł 

e-cho 500  
prędkość pobierania danych do 500 Mbps, prędkość wysyłania danych do 50 Mbps 

120 zł 

 
2. Opłaty abonamentowe pozostałe (dodatkowe usługi) 

utrzymanie łącza 10 zł 

dzierżawa routera Wifi 5 zł 

przesłanie papierowej wersji faktury 5 zł 

zawieszenie usług  do 6-ciu miesięcy 10 zł 

 

3. Opłaty jednorazowe (instalacyjne i dodatkowe) 

aktywacja usługi 200 zł 

wykonanie instalacji infrastruktury Operatora 1200 zł 

przeniesienie łącza 299 zł 

przyjazd serwisu do klienta (nie dotyczy terenu Choszczna) 20 zł 

koszt każdej rozpoczętej robotogodziny serwisu 61.50 zł 

opłata za niezwrócony/uszkodzony zestaw  do odbioru Internetu, w tym: 
- urządzenie DASAN ONU 
- zasilacz 
- przewód LAN (1m) z końcówkami RJ45 

800 zł 
775 zł 
20 zł 
5 zł 

kara umowna za udostępnienie usługi poza lokal 2500 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 



USŁUGA: TELEWIZJA 

 

1. Opłaty abonamentowe (podstawowe usługi) 

pakiet mini HD 49 zł 

pakiet mały HD 85 zł 

pakiet duży HD 115 zł 

pakiet mega HD 149 zł 

Pakiet mega+HD 209 zł 

 

2. Opłaty abonamentowe pozostałe (dodatkowe usługi) 

utrzymanie łącza 10 zł 

dzierżawa dekodera HD+PVR 10 zł 

dzierżawa dekodera multiroom 
w pakiecie: mini HD 
w pozostałych pakietach 

 
20 zł 
10 zł 

przesłanie papierowej wersji faktury 5 zł 

zawieszenie usług  do 6-ciu miesięcy  
- opłata podstawowa/utrzymanie łącza                                                                                                                                                         
- opłata za dekoder HD + PVR                                                                                                                                                             
- opłata za multiroom  

 
10 zł 
10 zł 
10 zł 

pakiety premium: 
FilmBox 
Canal+6 
Canal+8 
Republika TV 

 
9.90 zł 

44.90 zł 
49.90 zł 

5 zł 

zwiększenie czasu nagrywania (50 godzin) 5 zł 

zwiększenie czasu przechowywania nagrań (6 miesięcy) 5 zł 

 

3. Opłaty jednorazowe (instalacyjne i dodatkowe) 

aktywacja usługi 200 zł 

aktywacja multiroom przy zawarciu nowej umowy: 
w pakiecie:  mini HD, mały HD 
w pakiecie:  duży HD, mega HD, mega + HD 

 
90 zł 
50 zł 

 

aktywacja multiroom w trakcie obowiązującej umowy  150 zł 

wykonanie instalacji infrastruktury Operatora 1200 zł 

przeniesienie łącza 299 zł 

przyjazd serwisu do klienta (nie dotyczy terenu Choszczna) 20 zł 

koszt każdej rozpoczętej robotogodziny serwisu 61,50 zł 

opłata za niezwrócony/uszkodzony zestaw  do odbioru telewizji, w tym: 
- urządzenie STB (dekoder) 
- zasilacz 
- przewód LAN (2m) z końcówkami RJ45 
- przewód HDMI 
- pilot 
- urządzenie DASAN ONU 
- zasilacz 
- przewód LAN (1m) z końcówkami RJ45 

1245 zł 
357 zł 
20 zł 
8 zł 

15 zł 
45 zł 

775 zł 
20 zł  
5 zł 

kara umowna za udostępnienie usługi poza lokal 2500 zł 



 

  

USŁUGA: TELEFON 

 

1. Opłaty abonamentowe (podstawowe usługi) 
 

tele-cho 0 
bez minut w abonamencie, 0,20 zł/minutę poza abonamentem 

20 zł 

tele-cho 100 
100 minut w abonamencie, 0,15 zł/minutę poza abonamentem 

30 zł 

tele-cho 300 
300 minut w abonamencie, 0,15 zł/minutę poza abonamentem 

40 zł 

no limit 
rozmowy bez limitu 

70 zł 

 
a. Nielimitowane rozmowy wewnątrz sieci 
b. Pakiet minut do wykorzystania na krajowe numery komórkowe oraz numery stacjonarne w Polsce                    

i w Świecie 
c. Stawka za każdą rozpoczęta minutę połączenia na telefony stacjonarne do wybranych krajów Europejskich: 

Austria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Francja, Grecja, Hiszpania, Islandia, Irlandia, Kanada, Litwa, Łotwa, 

Luxemburg, Holandia, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Rosja, Słowacja, Słowenia, Stany 

Zjednoczone, Szwecja, Szwajcaria, Włochy, Wielka Brytania. 

d. Za krajowe połączenia telefoniczne komórkowe i stacjonarne z wyłączeniem numerów specjalnych, do 60 
sekund naliczana jest opłata równa stawce minutowej, za każdą kolejną sekundę połączenia naliczana jest 
opłata w wysokości 1/60 stawki minutowej 
 

2. Opłaty abonamentowe pozostałe (dodatkowe usługi) 

utrzymanie łącza 10 zł 

przesłanie papierowej wersji faktury 5 zł 

zawieszenie usług  do 6-ciu miesięcy 10 zł 

 

3. Opłaty jednorazowe (instalacyjne i dodatkowe) 

aktywacja usługi 199 zł 

wykonanie instalacji infrastruktury Operatora 1200 zł 

przeniesienie łącza 299 zł 

przyjazd serwisu do klienta (nie dotyczy terenu Choszczna) 20 zł 

koszt każdej rozpoczętej robotogodziny serwisu 61.50 zł 

przeniesienie numeru 0 zł 

opłata za niezwrócony/uszkodzony zestaw  do korzystania z telefonu 
- urządzenie DASAN ONU 
- zasilacz 
- przewód LAN (1m) z końcówkami RJ45 

800 zł  
775 zł 
20 zł 
5 zł 

 

 

 

 


