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Cennik telewizji kablowej STANSAT
Obowiązuje od 10.03.2022. Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT

Miesięczny abonament z e-fakturą

Pakiet Oszczędny Podstawowe programy w języku polskim 11,00 zł
Pakiet Cyfrowy Ekonomiczny dla telewizorów z tunerem DVB-C 43,00 zł

Cyfrowy Podstawowy Programy w cyfrowej jakości obrazu, również w HD
w cenie abonamentu udostępniony jest

moduł CI lub dekoder HD

63,00 zł
Cyfrowy Rozszerzony 79,00 zł

Cyfrowy Pełny 93,00 zł
Opłata aktywacyjna1 przy umowie zawieranej na 24 miesiące 61.50 zł

Opłata aktywacyjna1 przy umowie zawieranej na 12 miesięcy 123,00 zł

Opłata aktywacyjna1 przy umowie zawieranej na  czas nieokreślony 246,00 zł

1. Opłata aktywacyjna nie obejmuje strojenia programów, wkuwania kabla w ścianę, układania kabla pod listwami,
zakładania korytek itp. Opłaty instalacyjne obowiązują w blokach, w których znajduje się okablowanie STANSAT.
Instalacje w domach jednorodzinnych i pozostałych lokalizacjach podlegają indywidualnej wycenie. Opłata
aktywacyjna dotyczy podłączenia 1 gniazda (punktu antenowego)

Pakiety dodatkowe do Pakietu Cyfrowego Podstawowego Miesięczny abonament z e-fakturą

Pakiet HBO HD
Opcja elastyczna, bez zobowiązań terminowych 29,00 zł

Umowa na 24 miesiące 25,00 zł

Pakiet HBO HD + HBO MAX
Opcja elastyczna, bez zobowiązań terminowych 35,00 zł

Umowa na 24 miesiące 33,00 zł

Cinemax Umowa na 24 miesiące 10,00 zł

Canal+ Select Umowa na 24 miesiące 39,00 zł

Canal+ Prestige Umowa na 24 miesiące 49,90 zł

Usługi dodatkowe do Pakietu Cyfrowego Podstawowego Miesięczny abonament z e-fakturą

Multiroom CI z modułem CI 10,00 zł
Multiroom dekoder z dekoderem HD 15,00 zł

Opłata aktywacyjna przy umowie zawieranej na 24 miesiące 90,00 zł

Opłata aktywacyjna przy umowie zawieranej na czas nieokreślony 250,00 zł

Maksymalna ilość urządzeń multiroom w jednym lokalu - 3 szt.

Usługi dodatkowe Opłata

Wysyłka faktury papierowej pocztą 5,00 zł

Zmiana pakietu na pakiet Oszczędny 40,00 zł

Ponowne podłączenie - dotyczy lokalu, w którym była wcześniej aktywna usługa tv kablowej
STANSAT, instalacja jest sprawna i lokal nie jest obciążony należnościami na rzecz STANSAT

40,00 zł

Strojenie programów telewizyjnych na odbiorniku Abonenta 60,00 zł

Wymiana dekodera na życzenie Abonenta
– warunkiem wymiany jest zwrot poprzedniego dekodera w dobrym stanie

100,00 zł

Wizyta serwisanta - Naprawa sieci w lokalu Abonenta z przyczyn leżących po jego stronie
lub nieuzasadnione wezwanie serwisanta (nie obejmuje kosztów materiałów)

60,00 zł

Instalacja dodatkowego gniazda TV - rozgałęzienie kabla w lokalu Abonenta i doprowadzenie do
nowego punktu. Usługa nie obejmuje wkuwania kabla w ścianę, układania kabla pod listwami,
zakładania korytek itp.
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