
Telefonia Dialog sp. z o.o. – Cennik usług  telewizji cyfrowej.  Strona 1 z 

 

Cennik usług telewizji cyfrowej 
Obowiązujący od dnia 01.10.2011 r. 

1. Jednorazowe opłaty za usługę 
 
Tab. 1 Opłaty podstawowe  
 

Lp. Rodzaj opłaty Cena netto Kwota VAT Cena brutto 

1. Jednorazowa opłata za aktywację drugiego dekodera (1)(2) 81,15 zł 18,66 zł 99,81 zł 

2. Stała miesięczna opłata abonamentowa za udostępnienie dekodera - za jeden 
dekoder (urządzenie STB) (1)(2) 8,20 zł 1,89 zł 10,09 zł 

Objaśnienia 
(1) Korzystanie  z usługi na dwóch odbiornikach telewizyjnych wymaga dwóch dekoderów. 
(2) Uruchomienie usługi drugiego dekodera uzależnione jest od możliwości technicznych. 
 

2. Telewizja cyfrowa 
 
Tab. 1 Pakiet Domowy 
 

Lp. Rodzaj opłaty Cena netto Kwota VAT Cena brutto 

 Stała miesięczna opłata abonamentowa za pakiet: (1)(2)(4): 

1. Domowy 36,45 zł 2,92 zł 39,37 zł 

2. Domowy + HD (3) 50,47 zł 4,04 zł 54,51 zł 

 
Objaśnienia 
(1) Pakiet Domowy jest obowiązkowy w usłudze (bez możliwości rezygnacji). 
(2) Dezaktywacja pakietu następuje zawsze z końcem okresu rozliczeniowego. 
(3) Uruchomienie usługi uzależnione jest od możliwości technicznych. 
(4) W przypadku niepełnego okresu rozliczeniowego miesięczna opłata abonamentowa za pakiet naliczana jest proporcjonalnie (1/30 za 

każdy dzień). 
 
Tab. 2 Pakiety Tematyczne 
 

Lp. Rodzaj opłaty Cena netto Kwota VAT Cena brutto 

 Stała miesięczna opłata abonamentowa za pakiet (1)(2) 

1. Wiedza 7,48 zł 0,60 zł 8,08 zł 

2. Kino 7,48 zł 0,60 zł 8,08 zł 

3. Dzieci 7,48 zł 0,60 zł 8,08 zł 

4. Sport 5,61 zł 0,45 zł 6,06 zł 

5. Rozrywka 7,48 zł 0,60 zł 8,08 zł 

6. Historia 5,61 zł 0,45 zł 6,06 zł 

7. W Dobrym Stylu 7,48 zł 0,60 zł 8,08 zł 

8. Dla Dorosłych 18,69 zł 1,50 zł 20,19 zł 

Objaśnienia 
(1) Dezaktywacja pakietu następuje zawsze z końcem okresu rozliczeniowego. 
(2) W przypadku niepełnego okresu rozliczeniowego miesięczna opłata abonamentowa za pakiet naliczana jest proporcjonalnie (1/30 za każdy dzień). 
 
Tab. 3 Pakiety Premium 
 

Lp. Rodzaj opłaty Cena netto Kwota VAT Cena brutto 

 Stała miesięczna opłata abonamentowa za pakiet (1)(2) 

1. HBO 25,23 zł 2,02 zł 27,25 zł 
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2. Cinemax 21,50 zł 1,72 zł 23,22 zł 

3. Canal + 36,45 zł 2,92 zł 39,37 zł 

4. HBO+Cinemax 34,58 zł 2,77 zł 37,35 zł 

5. Filmbox 14,02 zł 1,12 zł 15,14 zł 

Objaśnienia 
(1) Dezaktywacja pakietu następuje zawsze z końcem okresu rozliczeniowego. 
(2) W przypadku niepełnego okresu rozliczeniowego miesięczna opłata abonamentowa za pakiet naliczana jest proporcjonalnie (1/30 za każdy dzień). 
 
Tab. 4 Kanały HD 
 

Lp. Rodzaj opłaty Cena netto Kwota VAT Cena brutto 

 Stała miesięczna opłata abonamentowa za pakiet (1)(2) 

1. Stała miesięczna opłata abonamentowa za jeden kanał HD: 5,61 zł 0,45 zł 6,06 zł 

Objaśnienia 
(1) Uruchomienie usługi uzależnione jest od możliwości technicznych. 
(2) Dezaktywacja kanału następuje zawsze z końcem okresu rozliczeniowego. 
(3) W przypadku niepełnego okresu rozliczeniowego miesięczna opłata abonamentowa za kanał naliczana jest proporcjonalnie (1/30 za każdy dzień). 
 
 

3.  Wypożyczalnia filmów 
 
Tab. 1 Wypożyczalnia filmów 
 

Lp. Rodzaj opłaty Cena netto Kwota VAT Cena brutto 

 Jednorazowa opłata za wypożyczenie jednego tytułu (1)(2) 

1. Kategoria PREMIERA+ 13,80 zł 1,10 zł 14,90 zł 

2. Kategoria PREMIERA 11,94 zł 0,96 zł 12,90 zł 

3. Kategoria MEGA HIT 9,17 zł 0,73 zł 9,90 zł 

4. Kategoria HIT 6,39 zł 0,51 zł 6,90 zł 

5. Kategoria KLASYKA 4,54 zł 0,36 zł 4,90 zł 

6. Kategoria ARCHIWUM 2,69 zł 0,21 zł 2,90 zł 

7. Kategoria MIKRO 0,83 zł 0,07 zł 0,90 zł 

Objaśnienia 
(1) Wypożyczenie jednego tytułu oznacza prawo do obejrzenia materiału dowolną ilość razy przez okres 24h od momentu 

wypożyczenia.  
(2) W przypadku gdy podczas odtwarzania wypożyczonego materiału wygaśnie prawo do jego dalszego odtwarzania (minął czas 

wypożyczenia lub subskrypcji), następuje przerwanie odtwarzania. 
 
Tab. 2 Pakiet HBO OD 

Lp. Rodzaj opłaty Cena netto Kwota VAT Cena brutto 

1. Stała miesięczna opłata abonamentowa (1)(2)(3)(4) 9,25 zł 0,74 zł 9,99 zł 

Objaśnienia 
(1) Pakiet HBO OD umożliwia abonentom posiadającym Pakiet Premium HBO lub HBO+Cinemax dostęp w ramach Wypożyczalni 

filmów do wybranych materiałów prezentowanych na kanałach HBO. 
(2) W ramach Pakietu HBO OD nie są pobierane dodatkowe opłaty za wypożyczenie poszczególnych tytułów (cena za wypożyczenie 

ujęta jest w opłacie abonamentowej za Pakiet HBO OD). 
(3) Dezaktywacja pakietu następuje zawsze z końcem okresu rozliczeniowego. 
(4) W przypadku niepełnego okresu rozliczeniowego miesięczna opłata abonamentowa za pakiet naliczana jest proporcjonalnie (1/30 za 

każdy dzień). 
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4. Cyfrowy magnetowid 
 
Tab. 1 Cyfrowy magnetowid 
 

Lp. Rodzaj opłaty Cena netto Kwota VAT Cena brutto 

1. Stała miesięczna opłata abonamentowa (1)(2)(3) 
- za 10 godzin 

4,84 zł 0,39 zł 5,23 zł 

Objaśnienia 
(1) Liczba godzin dotyczy nagrań dla kanałów telewizyjnych nadawanych w standardowej rozdzielczości. Nagrywanie wybranych 

pozycji uwarunkowane jest prawami dostawców treści. Maksymalny czas przechowywania nagrań wynosi 30 dni. W przypadku 
dezaktywacji danego kanału telewizyjnego, nagranie wykonane dla tego kanału jest kasowane z dniem dezaktywacji kanału 
telewizyjnego. 

(2) Dezaktywacja usługi następuje zawsze z końcem okresu rozliczeniowego i skutkuje skasowaniem wszystkich pozycji. 
(3) W przypadku niepełnego okresu rozliczeniowego miesięczna opłata abonamentowa za usługę naliczana jest proporcjonalnie (1/30 

za każdy dzień). 
 
 

5. Gry TV* 
 
Tab. 1 Opłaty za pozostałe usługi 
 

Lp. Rodzaj opłaty Cena netto Kwota VAT Cena brutto 

1. Stała miesięczna opłata abonamentowa (1)(2)(3) 4,80 zł 1,10 zł 5,90 zł 

2. Jednorazowa opłata (4) 1,62 zł 0,37 zł 1,99 zł 

 
* Usługa dostępna od 01.12.2011r. 
 

Objaśnienia: 
(1) Dezaktywacja usługi następuje zawsze z końcem okresu rozliczeniowego. 
(2) W przypadku niepełnego okresu rozliczeniowego miesięczna opłata abonamentowa za usługę naliczana jest proporcjonalnie (1/30 

za każdy dzień). 
(3) W cenie abonamentu za pakiet podstawowy abonent ma możliwość skorzystania z wybranych gier bez dodatkowych opłat. 
(4) Opłata jednorazowa umożliwia dostęp do usługi przez okres 24h od momentu aktywacji. 
 
 

6. Opłaty za pozostałe usługi 
 
Tab. 1 Opłaty za pozostałe usługi 
 

Lp. Rodzaj opłaty Cena netto Kwota VAT Cena brutto 

1. Jednorazowa opłata za zawieszenie usługi - za każde 30 dni zawieszenia (1) 25,00 zł 5,75 zł 30,75 zł 

2. 
Jednorazowa opłata za przejęcie uprawnień do korzystania z usługi w wyniku 
umowy cesji (2)  32,00 zł 7,36 zł 39,36 zł 

Objaśnienia 
(1) Opłata za zawieszenie jest opłatą jednorazową i dotyczy jednego dostępu do usługi. Zawieszenie usługi dotyczy całej usługi i 

oznacza blokadę możliwości jej modyfikacji, aktywowania, dezaktywowania oraz realizacji jakichkolwiek innych dostępnych usług, 
przy czym przez cały okres jej zawieszenia, abonent będzie miał dostęp do wszystkich kanałów telewizyjnych oferowanych w 
ramach Pakietu Domowego (nie będzie on blokowany). Zawieszenie jest możliwe na okres od 30 do 90 dni, tylko raz w roku 
kalendarzowym. Opłata jest rozliczana proporcjonalnie do liczby dni zawieszenia, za każdy rozpoczęty dzień, opłata jest pobierana 
z góry za cały okres zawieszenia, nie podlega zwrotowi w przypadku wcześniejszego odwieszenia usługi. Zawieszenie usługi jest 
możliwe w dowolnym dniu okresu rozliczeniowego i następuje z początkiem następnego dnia roboczego (o ile abonent nie określi 
innej daty).  

(2) Opłata za przejęcie uprawnień do korzystania z usługi w wyniku umowy cesji jest opłatą jednorazową i dotyczy jednego dostępu do 
usługi. Cesja usługi nie skutkuje zmianą numeru PIN (wymagana jest zmiana numeru PIN przez abonenta/ cesjonariusza po cesji). 
W przypadku korzystania z usługi przez niepełny okres rozliczeniowy, opłaty naliczane są proporcjonalnie w wysokości 1/30 opłaty 
za każdy dzień świadczenia tej usługi. 

 

 


