
CENNIK opłat aboNamENtowyCh (mIEsIęCzNyCh)

ważny od lutego 2014

telewizja cyfrowa – abonament
Pakiet Select extra HD 78,00 zł

Pakiet max extra HD 91,00 zł

Pakiet Select extra HD z nagrywarką 98,00 zł

Pakiet max extra HD z nagrywarką 111,00 zł

telewizja cyfrowa – uSługi DoDatkowe
Pakiet canal+ Premium Sport+ 49,00 zł

Pakiet canal+ Premium film+ 49,00 zł

Pakiet canal+ Premium Sport & film+ 69,00 zł

Pakiet Premium Hbo HD 30,00 zł

opcja Hbo oD / Hbo go1 5,00 zł

Pakiet Premium cinemax HD 10,00 zł

Pakiet Premium filmbox 16,00 zł

Pakiet Premium eXtra 2 41,00 zł

Pakiet multiroom HD 3 26,00 zł

Pakiet multiroom HD z nagrywarką  4 46,00 zł

1  Usługa dodatkowa HBO OD / HBO GO jest dostępna dla Abonentów Pakietu Premium HBO HD, w zależności od możliwości technicznych (zgodnie z informacją na www.upc.pl).
       Opłata pobierana jest niezależnie od tego, czy Abonentowi z przyczyn technicznych udostępniono tylko HBO OD lub HBO GO.
2  Usługa dostępna za pomocą Dekodera.
3  Usługa umożliwiająca (za pomocą drugiego Sprzętu) dostęp do takiego samego Pakietu programów jaki jest dostarczany Abonentowi na podstawie Umowy Abonenckiej. Usługa dostępna
       dla Abonentów Pakietu Select HD, Select HD z nagrywarką, Max HD, Max HD z nagrywarką, Select Extra HD, Max Extra HD, Select Extra HD z nagrywarką, Max Extra HD z nagrywarką.
4   Usługa umożliwiająca (za pomocą drugiego Dekodera) dostęp do takiego samego Pakietu programów jaki jest dostarczany Abonentowi na podstawie Umowy Abonenckiej. Usługa dostępna
       dla Abonentów Pakietu Select HD z nagrywarką, Max HD z nagrywarką, Select Extra HD z nagrywarką lub Max Extra HD z nagrywarką.

telewizja cyfrowa (umowa na czas nieokreślony)

opłaty z Vat)

internet – abonament
fiber Power 10 mb/s 59,00 zł

fiber Power 30 mb/s 66,00 zł

fiber Power 60 mb/s 70,00 zł

fiber Power 120 mb/s 85,00 zł

fiber Power 250 mb/s 160,00 zł

internet – uSługi DoDatkowe
bezprzewodowy internet uPc 16,00 zł

internetowe Hbo go 30,00 zł

Oferta ograniczona terytorialnie: nie wszystkie usługi wymienione w Cenniku są dostępne na wszystkich obszarach.
*  Opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora sieci.

internet (umowa na czas nieokreślony)

telewizja analogowa – abonament
Pakiet Pełny 64, 10 zł

Usługa dostępna na obszarach, na których nie jest oferowana usługa telewizji cyfrowej.

telewizja analogowa (umowa na czas nieokreślony)



CENNIK opłat aboNamENtowyCh (mIEsIęCzNyCh)

ważny od lutego 2014

oPłaty abonamentowe (mieSięczne)
minuty do wszystkich 60

60 minut na połączenia komórkowe do t-mobile Polska S.a., Polkomtel Sp. z o.o., P4 Sp. z o.o., cP S.a.,  
Ptk centertel Sp. z o.o. oraz stacjonarne  
w Polsce i wybranych krajach europy i świata1 w ramach abonamentu

35,00 zł

minuty do wszystkich 240

240 minut na połączenia komórkowe do t-mobile Polska S.a., Polkomtel Sp. z o.o., P4 Sp. z o.o., cP S.a.,  
Ptk centertel Sp. z o.o. oraz stacjonarne  
w Polsce i wybranych krajach europy i świata1 1 w ramach abonamentu

50,00 zł

uSługi DoDatkowe – oPłaty mieSięczne
blokada połączeń wychodzących

Poziom 1 – połączenia na numery o podwyższonej opłacie w abonamencie

Poziom 2 – połączenia na numery o podwyższonej opłacie i międzynarodowe 5,00 zł

Poziom 3 – połączenia na numery o podwyższonej opłacie, międzynarodowe i międzystrefowe 5,00 zł

Poziom 4 – połączenia na numery o podwyższonej opłacie, międzynarodowe i do sieci komórkowych 5,00 zł

Poziom 5 – połączenia na numery o podwyższonej opłacie, międzynarodowe, międzystrefowe i do sieci komórkowych 5,00 zł

Poziom 6 – połączenia na numery o podwyższonej opłacie, międzynarodowe, międzystrefowe, do sieci komórkowych i do internetu 5,00 zł

Szczegółowy, miesięczny wykaz połączeń (wydruk) 5,00 zł

Szczegółowy, miesięczny wykaz połączeń (cD) 10,00 zł

Szczegółowy, miesięczny wykaz połączeń (e-mail) 2,00 zł

Szczegółowy, miesięczny wykaz połączeń (na stronie www.upc.pl) w abonamencie

zastrzeżenie danych abonenta w abonamencie

Poczta głosowa w abonamencie

Prezentacja numeru w abonamencie

blokada prezentacji numeru wywołującego - na stałe/ na jedno połączenie w abonamencie

nie przeszkadzać w abonamencie

odrzucanie połączeń anonimowych w abonamencie

Połączenia oczekujące w abonamencie

Przekierowanie połączeń przy braku odpowiedzi/ przy zajętym numerze/ natychmiastowe w abonamencie
(nie dotyczy opłat za połączenia)

Połączenie z ostatnim nieodebranym numerem w abonamencie
(nie dotyczy opłat za połączenia)

Połączenia trójstronne w abonamencie
(nie dotyczy opłat za połączenia)

oPłaty jeDnorazowe
zmiana numeru na życzenie abonenta 39,00 zł

wybór „srebrnego numeru” 100,00 zł

wybór „złotego numeru” 150,00 zł

oPłaty za Połączenia – wybrane Pozycje z cennika Połączeń Dla  
StacjonarnycH uSług telefonicznycH
minuty do wszystkich 60, minuty do wszystkich 240

połączenia lokalne, międzystrefowe i międzynarodowe do sieci stacjonarnych 0,32 zł

połączenia do sieci komórkowych t-mobile Polska S.a., Polkomtel Sp. z o.o., P4 Sp. z o.o., cP S.a., Ptk centertel Sp. z o.o. 0,32 zł

Oferta ograniczona terytorialnie: nie wszystkie usługi wymienione w Cenniku są dostępne na wszystkich obszarach. 
1 Minuty w ramach abonamentu można wykorzystać na połączenia do wszystkich sieci stacjonarnych w wybranych krajach (Argentyna, Australia, Austria, Belgia, Brazylia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, 

Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Monako, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Stany 
Zjednoczone, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Watykan, Węgry, Wielka Brytania i Włochy). W ramach pakietu można wykonywać również połączenia komórkowe do Kanady i Stanów Zjednoczonych. Czas połączeń rozliczany jest 
minutowo, minuty nie przechodzą na następny okres rozliczeniowy. Liczba minut w niepełnym Okresie Rozliczeniowym przysługująca Abonentowi w ramach opłaty abonamentowej wyliczana jest proporcjonalnie do liczby 
dni w tym Okresie Rozliczeniowym.

2  Za każdą rozpoczętą minutę połączenia.

telefon (umowa na czas nieokreślony)

opłaty (z Vat)



CENNIK usług dodatKowyCh

ważny od lutego 2014

* Opłata zawiera podatek VAT, jeśli na mocy obowiązujących przepisów usługa podlega podatkowi od towarów i usług.
Oferta ograniczona terytorialnie: nie wszystkie usługi wymienione w Cenniku są dostępne na wszystkich obszarach.

instalacja 1) 100,00 zł

instalacja z Dekoderem z nagrywarką 1) 200,00 zł
1) bez względu na ilość usług instalowanych jednorazowo, w opłacie zawarta jest instalacja jednego dodatkowego gniazdka telewizji analogowej lub 

gniazdka telefonicznego oraz opłata za aktywację usługi. 

instalacja drugiego sprzętu (Pakiet multiroom) 200,00 zł

instalacja dodatkowego gniazdka ( w trakcie instalacji usługi) 30,00 zł

instalacja w domu jednorodzinnym wg kosztorysu

instalacja/przeniesienie usługi do nowego miejsca zamieszkania abonenta uPc bezpłatnie

aktywacja (opłata za uruchomienie usługi) 10,00 zł

wizyta technika:

Ponowne podłączenie z wyjściem technika 50,00 zł

instalacja dodatkowego gniazdka z wyjściem technika 50,00 zł 

Podłączenie sprzętu stanowiącego własność abonenta (np. telewizor, magnetowid)

Podczas wizyty technika 30,00 zł

Ponowne wyjście technika 50,00 zł

usługi instalacyjne
opłaty*

wizyta technika:

naprawa lub modernizacja sieci w lokalu abonenta (na życzenie abonenta lub z przyczyn leżących po jego stronie) 50,00 zł

Podłączenie sprzętu stanowiącego własność abonenta (np. telewizor, magnetowid) 50,00 zł

Strojenie programów 50,00 zł

odbiór Sprzętu na życzenie abonenta 50,00 zł

nieuzasadnione wezwanie technika 50,00 zł

telefoniczna Pomoc komputerowa 

opłata jednorazowa za telefoniczną konsultację 10,00 zł

wymiana (w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia):

Pilot 39,00 zł

zasilacz, kabel cinch/Scart, kabel zasilający, karta klucz, bezprzewodowa karta uSb, kabel HDmi 50,00 zł

modem, router bezprzewodowy, uPc mediamoduł ci+ 200,00 zł

Dekoder bez nagrywarki 300,00 zł

Dekoder z nagrywarką   500,00 zł

usługi serwisowe

kara umowna za niezwrócenie, uszkodzenie lub zniszczenie:

Dekoder z nagrywarką 500,00 zł

Dekoder bez nagrywarki 300,00 zł

modem, router bezprzewodowy, uPc mediamoduł ci+ 200,00 zł

Pilot 39,00 zł

zasilacz, kabel cinch/Scart, kabel zasilający, karta klucz, bezprzewodowa karta uSb, kabel HDmi 50,00 zł

kara umowna za nieterminowe zwrócenie Sprzętu 50,00 zł

kara za udostępnienie usługi internetowej, DtV, telefonicznej poza lokal, nielegalne korzystanie z sieci 5000,00 zł

opłaty windykacyjne

Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy abonenckiej 39,00 zł

zawieszenie świadczenia usługi 29,00 zł

wystawienie duplikatu faktury lub rachunku 5,00 zł

usługi dodatkowe

opłaty*

opłaty*

opłaty*


