CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEWIZJI CYFROWEJ W SIECI NAVU
świadczonych przez:

□

IT Partners Telco Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Żupnicza 17, 03-821 Warszawa, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem: 0000239000, NIP: 5262879935, RPT: 7702, tel.: 15 649 09 99, FAX: 15 649 02 20, www: http://www.navu.pl, e-mail: bok@navu.pl,
zwanym dalej „Dostawcą”

□

EVIO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-714, al. Niepodległości 27 , wpisana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem KRS: 0000171054, REGON: 634497403, NIP: 7781410391,
kapitał zakładowy 200.000,- zł reprezentowana przez pełnomocnika EVIO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,*

□

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 *
(zwaną/zwanymi dalej: EVIO)**,
zwanymi dalej również - każdy z osobna: Dostawcą lub łącznie: Dostawcami,
TABELA 1. CENNIK USŁUGI TELEWIZJI CYFROWEJ eTV W RAMACH SIECI NAVU – ABONAMENT MIESIĘCZNY dla klientów indywidualnych:
PAKIET

Abonament miesięczny (netto)

Abonament miesięczny (brutto )*

Abonament Pakiet MINI

18,43

19,90

UWAGI:

Abonament Pakiet SMART

41,57

44,90

Abonament Pakiet PLATINUM

55,46

59,90

Abonament Pakiet OPTIMUM

83,24

89,90

Abonament Pakiet Premium Canal +
( czas nieoznaczony )**

64,72

69,90

Wymagany pakiet PLATINUM lub OPTIMUM

Abonament Pakiet Premium HBO**

27,69

29,90

Wymagany pakiet PLATINUM lub OPTIMUM

Abonament Pakiet Premium Cinemax**

13,80

14,90

Wymagany pakiet PLATINUM lub OPTIMUM

* Przedstawione w Tabeli 1 ceny Abonamentu miesięcznego obejmują ulgę z tytułu aktywnej usługi e-faktury. W przypadku wyboru przez Abonenta faktury w formie papierowej do kwoty Abonamentu
miesięcznego wskazanego w Tabeli 1 zostanie doliczona kwota 5,01 zł brutto.
** Możliwość zamówienia usługi na czas nieoznaczony na minimum jeden okres rozliczeniowy, z możliwością wypowiedzenia Usługi z zachowaniem jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego.
2. CENNIK USŁUG DODATKOWYCH:
Lp.
1.

USŁUGA
Instalacja Gniazda abonenckiego – zabudowa wielorodzinna*

2.
Instalacja Gniazda abonenckiego – zabudowa jednorodzinna*

Cena brutto:
350,00 zł

Uwagi:
Za jeden Lokal

Wg. indywidualnej wyceny w
zależności od warunków
Za jeden Lokal
technicznych

3.

Aktywacja Usługi eTV

100,00 zł

Za Usługę jednorazowa opłata

4.

Gniazdo abonenckie

400,00 zł

Za jedną sztukę, lub wg ceny z protokołu przekazania w momencie instalacji

Dostęp do Sieci

19,90 zł/ miesiąc

Opłata obowiązuje w przypadku nie korzystania przez Abonenta z usługi
Internetu w ramach Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci
Navu

MULTIROOM – abonament za usługę dostępu do eTV / każdy dodatkowy
dekoder

12,90 zł/ miesiąc

Ograniczenie ilości usługi może nastąpić w zależności od Sprzętu i innych
usług na nim odbieranych. Opłata nie obejmuje usługi montażu dodatkowego
dekodera w Lokalu Abonenta.

5.

6.

7.

Abonament TV GO!

5,00 zł

Wymagany Pakiet Smart

8.

Szczegółowy wykaz wykonanych usług wysyłany na żądanie Abonenta

10,00 zł

Opłata za każdy wygenerowany raport.

9.

Podstawowa obsługa serwisowa

10.

Wysyłka faktur VAT w formie papierowej na indywidualny wniosek Abonenta

11.

W ramach abonamentu
5,01 zł/ miesięcznie

e-faktura

0,00 zł

12.

Opłata za wystawienie duplikatu papierowej wersji faktury

5,00 zł

13.

Opłata za wystawienie duplikatu faktur za cały rok w wersji papierowej

19,00 zł

14.

Opłata za wysłanie pierwszego pisemnego wezwanie do zapłaty

5,50 zł

15.

Opłata za wysłanie drugiego i kolejnych pisemnych wezwań do zapłaty za
potwierdzeniem odbioru

10,00 zł

Cesja umowy - przeniesienie praw i obowiązków na innego Abonenta

20,00 zł

16.
17.
18.
19.

20.
21.

Opłata za naprawę Sprzętu uszkodzonego z przyczyn leżących po stronie
Abonenta

Do 430,50 zł

Ceny Abonamentu miesięcznego obejmują ulgę z tytułu aktywnej usługi efaktury

W przypadku kilku umów z Dostawcą z tego tytułu pobierana jest jedna
opłata.
Nie więcej niż wartość wydanego Sprzętu

Usługa odbioru Sprzętu na życzenie Abonenta

50,00 zł

W przypadku kilku umów z Dostawcą z tego tytułu pobierana jest jedna
opłata.

Usługa demontażu Sprzętu Abonenta w przypadku wypowiedzenia przez
Abonenta Umowy zawartej na czas określony przez upływem okresu jej
obowiązywania lub Umowy zawartej na czas nieokreślony przed upływem
jednego roku jej obowiązywania

250,00 zł

W przypadku kilku umów z Dostawcą z tego tytułu pobierana jest jedna
opłata.

Zmiana lokalizacji podłączenia Abonenta na inny adres w ramach zasięgu sieci
Dostawcy

350,00 zł za przeniesienie

Wymiana uszkodzonej instalacji z winy Abonenta w lokalu

150,00 zł

22.

Bezpodstawne wezwanie Serwisanta

50,00 zł

23.

Wezwanie Serwisanta na wniosek Abonenta (za każdą rozpoczętą
roboczogodzinę)

60,00 zł

W przypadku kilku umów z Dostawcą z tego tytułu pobierana jest jedna opłata
oraz możliwości technicznych przyłączenia Lokalu do Sieci.
W przypadku kilku umów z Dostawcą z tego tytułu pobierana jest jedna
opłata.

*Koszt Instalacji nie obejmuje Instalacji realizowanych na podstawie osobnego uzgodnienia pomiędzy Dostawcą a Abonentem, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Świadczenia Usług
Telekomunikacyjnych Telewizji Cyfrowej.
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3. KARY UMOWNE:
1.

Za zgubienie, zniszczenie lub zwrócenie uszkodzonego Dekodera.

430,50 zł (brutto)

2.

Za brak zwrotu przekazanego Dekodera w ciągu 10 dni od daty zakończenia umowy.

430,50 zł (brutto)

3.

Za zgubienie, zniszczenie lub zwrócenie uszkodzonego Sprzętu przekazanego innego niż Dekoder.

400,00 zł (brutto)

4.

Za brak zwrotu przekazanego Sprzętu innego niż Dekoder w ciągu 10 dni od daty zakończenia umowy.

400,00 zł (brutto)

5.

Związane z akcesoriami: pilot, zasilacz, kabel zasilający, Kabel Eth, kabel SCART

6.

Za udostępnienie usługi poza lokal

50,00 zł (brutto) za każde z akcesoriów
1500 zł

4. AKCESORIA:
1.

Zasilacz

79,00 zł

2.

Kabel HDMI (min.1,8m)

29,00 zł

3.

Pilot do dekodera

99,00 zł

Oferta dotyczy wyłącznie osób zawierających umowę w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Cennik aktualny od dnia 05 lutego 2018r.
* - proszę zaznaczyć właściwe strony Umowy

!.............................................
data i podpis Abonenta
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.............................................
data i podpis Dostawcy

