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Cennik Usług telewizji cyfrowej 
- zwany również Cennikiem  
dotyczy Usługi telewizji cyfrowej i Usług dodatkowych świadczonych przez Dostawców Usług 
 
świadczonych przez:  
  

a) Rafał Chmielewski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MGK – Rafał Chmielewski z siedzibą w Górze Kalwarii 
/kod: 05-530/ przy ul. Generała Stefana Grota-Roweckiego 3a, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, NIP: 123-013-80-33, REGON: 
017196790, zwanym dalej MGK lub Operatorem lokalnym, 

b) 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, 

c) 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  (EVIO, EVIO Polska są zwani dalej 

łącznie również: „EVIO”)  

zwanymi, łącznie: „Dostawcą” lub „Dostawcami Usług”. 

Niniejszy Cennik wchodzi w życie i obowiązuje od 01 04 2022 roku 

Cennik obowiązuje Abonentów, którzy w okresie od 01 04 2022 roku podpiszą z Operatorem lokalnym Umowę lub Aneks do Umowy 

1. Opłaty aktywacyjne  

l.p.  Nazwa Usługi Rodzaj opłaty Opłata jednorazowa 

1. Aktywacja Usługi TV Opłata jednorazowa 600,00 zł brutto (487,80 zł netto) 

2. Dzierżawa dekodera TV Abonament miesięczny 20,00 zł brutto (16,26 zł netto) 

2. Abonament, miesięczne opłaty abonamentowe za Usługi Standardowe (Pakiety Podstawowe) 

l.p.  Nazwa Usługi Abonament miesięczny 

1. Pakiet MICRO 29,90 zł brutto (27,69 zł netto) 

2. Pakiet SMART 47,90 zł brutto (44,35 zł netto) 

3. Pakiet OPTIMUM 62,90 zł brutto (58,24 zł netto)  

4. Pakiet PLATINUM 92,90 zł brutto (86,02 zł netto)  

3. Abonament, miesięczne opłaty abonamentowe za pakiety Premium – dodatkowe 

Pakiety PREMIUM – dodatkowo płatne*/** 

l.p. Nazwa Usługi Abonament miesięczny 

1. Premium Canal + PRESTIGE na 12 miesięcy  49,90 zł brutto (46,20 zł netto) 

2. Premium Canal + PRESTIGE na czas nieokreślony  69,90 zł brutto (64,72 zł netto) 

3. Premium Canal + SELECT na 12 miesięcy  44,90 zł brutto (41,57 zł netto) 

4. Premium Canal + SELECT na czas nieokreślony 64,90 zł brutto (60,09 zł netto) 

5. Premium HBO na czas nieokreślony 29,90 zł brutto (27,69 zł netto) 

6. Premium Cinemax na czas nieokreślony 14,90 zł brutto (13,80 zł netto) 
*PAKIETY PREMIUM dostępne już od pakietu SMART.  
**Abonent w każdej chwili może zrezygnować z dodatkowo płatnego pakietu Premium zawartego na czas nieokreślony. Wyłączenie Usługi nastąpi na koniec następnego Okresu Rozliczeniowego po 
miesiącu w którym wpłynęła do BOK Operatora lokalnego rezygnacja z Usługi dodatkowej, chyba że Regulamin promocji stanowi inaczej. 

4. Abonament, miesięczne opłaty abonamentowe za Usługi dodatkowe 

l.p.  Nazwa Usługi Abonament miesięczny 

1. Utrzymanie sieci (dostęp do Sieci światłowodowej)* 49,00 zł brutto (39,84 zł netto) 

2. Multiroom (Abonament miesięczny za każdy dodatkowy 
dekoder) 

19,00 zł brutto (15,45 netto) 

3. TV GO! 5,00 zł brutto (4,06 zł netto) 
*Opłata pobierana od Abonentów korzystających tylko z Usługi telewizji cyfrowej działającej w sieci światłowodowej Operatora lokalnego. Usługa jest bezpłatna dla Abonentów aktywnie korzystających 
z Usługi Internet świadczonej w technologii światłowodowej przez Operatora lokalnego na podstawie odrębnie zawartej Umowy.  
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5. CENNIK USŁUG SERWISOWYCH 
(opłaty za pozostałe, dodatkowe prace serwisowe, nie wchodzące w skład Podstawowej obsługi serwisowej świadczonej w ramach Abonamentu)  

 Pakiet: Serwis.Standard 

Stawka godzinowa dla Abonentów MGK z tytułu wykonywania prac w godzinach pracy firmy  

Stawka podstawowa za pierwszą rozpoczętą godzinę pracy………………………………..………………… 120 zł brutto/ godz. 
(usługi świadczone w dni robocze Pn - Pt w godzinach 9:00-17.00 oraz Soboty w godzinach 9:00-14:00 - cena 120,00 zł brutto (97,56 zł netto) za pierwszą 
rozpoczętą godzinę pracy, 60,00 zł brutto (48,78 zł netto) każda następna rozpoczęta godzina pracy) 

 Pakiet: Serwis.Standard.PLUS 

Stawka godzinowa dla Abonentów MGK z tytułu wykonywania prac poza godzinami pracy firmy w dni robocze  

Stawka podstawowa za pierwszą rozpoczętą godzinę pracy………………………………………………… 150 zł brutto/ godz. 
(usługi świadczone w dni robocze Pn - Pt po godzinie 17:00 w terminie ustalonym z BOK z kilkudniowym wyprzedzeniem i za zgodą Operatora - cena 

150,00 zł brutto (121,95 zł netto) za pierwszą rozpoczętą godzinę pracy, 100,00 zł brutto (91,30 zł netto) każda następna rozpoczęta godzina pracy)  

 Pakiet: Serwis.Premium 

Stawka godzinowa dla Abonentów MGK z tytułu wykonywania prac w soboty po godzinie 14:00, niedziele i święta   

Stawka podstawowa za pierwszą rozpoczętą godzinę pracy……………………………………………… 200 zł brutto/ godz. 
(usługa świadczona w terminie ustalonym z BOK z kilkudniowym wyprzedzeniem i za zgodą Operatora - cena 200,00 zł brutto (162,60 zł netto) za pierwszą 
rozpoczętą godzinę pracy, 150,00 zł brutto (121,95 zł netto) każda następna rozpoczęta godzina pracy) 

 Nieuzasadnione wezwanie technika ……………………………………............................................… za każdą h/wg cennika 
usług serwisowych 

 Usuwanie awarii z winy Operatora ………………………………………………………………………………..…………………... bezpłatne 

6. CENNIK – USŁUGI INSTALACYJNE 
l.p. Nazwa Usługi Opłata jednorazowa 
1. Instalacja (podłączenie jednego dekodera do konwertera) – opłata za jeden lokal, kabel 

UTP/FTP Kat. 5e z wtykami 2xRJ45 do 20 metrów od konwertera 
200,00 zł brutto (162,60 zł netto) 

2. Instalacja dodatkowego gniazda abonenckiego (nie dotyczy montaży kabla) 100,00 zł brutto (81,30 zł netto)  

3.  Kabel UTP/FTP Kat. 5e z wtykami 2xRJ45                                                                          1,85 zł brutto/mb (15,04 zł netto/mb) 

4. Montaż kabla UTP/FTP Kat. 5e z wtykami 2xRJ45                                                                          Zgodnie z Cennikiem Usług 
Serwisowych (stawka godzinowa) 

7. CENNIK – OPŁATY WINDYKACYJNE* 
l.p. Nazwa Usługi Opłaty jednorazowe 
1. Opłata za demontaż lub odebranie Urządzeń po zakończonej Umowie przez pracownika 

Operatora lokalnego 
300,00 zł brutto (243,90 zł netto) 

2. Kara za zagubienie, zniszczenie lub zwrócenie uszkodzonego dekodera  430,50 zł brutto (350,00 zł netto) 

3. Kara za brak zwrotu dekodera w okresie do 30 dni od daty zakończenia Umowy  430,50 zł brutto (350,00 zł netto) 

4. Kara za zagubienie, zniszczenie lub zwrócenie uszkodzonych akcesoriów: pilot, zasilacz, 
kabel zasilający, kabel ETH (RJ-45), kabel SCART, kabel HDMI, kabel 3xRCA Cinch 

50,00 zł brutto za każde z podanych w 
Cenniku akcesoriów  
(40,65 zł netto za każde z podanych w 
Cenniku akcesoriów)  

5. Kara za nieterminowe zwrócenie Sprzętu 100,00 zł brutto (81,30 zł netto) 

*Urządzenia stanowią własność Dostawcy. W przypadku rozwiązania Umowy, Abonent zobowiązany jest do zwrócenia udostępnionych przez Dostawcę lub Operatora lokalnego na czas trwania 
Umowy Urządzeń wraz z przekazanymi akcesoriami w ciągu 30 dni od daty rozwiązania Umowy. 

8. CENNIK – USŁUGI DODATKOWE 
l.p. Nazwa Usługi  Opłaty jednorazowe 
1. Zmiana rodzaju Usługi (zmiana Pakietu na wyższy) Bezpłatnie 

2. Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Umowy Abonenckiej na osobę fizyczną 
(cesja Umowy) 

50,00 zł brutto (40,65 zł netto) 
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3. Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Umowy Abonenckiej na firmę (cesja 
Umowy) 

100,00 zł brutto  (81,30 zł netto) 

4. Wystawienie duplikatu faktury lub rachunku wysłany na e-mail lub dostępny w BOK Bezpłatnie  

5. Wystawienie duplikatu faktury lub rachunku wysłany listem poleconym 12,30 zł brutto (10,00 zł netto) 

 
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.  

  

 


