
¹ Pakiet Bazowy TV oferowany w okresie do 29 sierpnia 2019 r.

² Warunkiem zawarcia Umowy Abonenckiej na Pakiet Bazowy Telewizji MeeVu jest zawarcie Umowy Abonenckiej obejmującej jeden z pakietów usługi Internetu stacjonarnego w technologii GPON. Czas trwania Umowy Abonenckiej 

w zakresie Pakietu Bazowego Telewizji Meevu nie może być dłuższy niż czas trwania Umowy Abonenckiej w zakresie pakietu Internetu stacjonarnego. Rozwiązanie Umowy Abonenckiej w zakresie usługi Internetu stacjonarnego 

powoduje rozwiązanie Umowy Abonenckiej w zakresie Pakietu Bazowego Telewizji MeeVu. W razie złożenia zamówienia na Pakiet Bazowy Telewizji MeeVu w trakcie obowiązywania Umowy Abonenckiej obejmującej pakiet usługi 

Internetu stacjonarnego, w przypadku gdy okres trwania Umowy Abonenckiej w zakresie tego Pakietu Bazowego Telewizji MeeVu byłby dłuższy niż okres trwania Umowy Abonenckiej w zakresie usługi Internetu stacjonarnego, 

Organizator Promocji zobowiązuje się do przedstawienia Abonentowi oferty zawarcia Umowy Abonenckiej na pakiet usługi Internetu stacjonarnego na kolejny okres. W razie nieprzyjęcia powyższej oferty przez Uczestnika Promocji, 

zamówienie na Pakiet Bazowy Telewizji MeeVu uważa się za niebyłe.

³ Dla wybranych kanałów CatchUP do 7 dni | nPVR czas nagrywania do 50 godzin | nPVR czas dostępności nie mniej niż 14 dni

4 Dla wybranych kanałów CatchUP do 7 dni | nPVR czas nagrywania do 100 godzin | nPVR czas dostępności nie mniej niż 14 dni

5 Dla wybranych kanałów CatchUP do 7 dni | nPVR czas nagrywania do 150 godzin | nPVR czas dostępności nie mniej niż 14 dni

6 Warunkiem zawarcia Umowy Abonenckiej na Pakiet Premium jest posiadanie przez Abonenta Umowy Abonenckiej obejmującej Pakiet Bazowy TV oferowany w okresie do 29 sierpnia 2019 r. z wyłączeniem pakietu Oszczędny HD, 

lub zawarcie Umowy Abonenckiej obejmującej Pakiet Bazowy TV Optymalny albo wyższy. Rozwiązanie Umowy Abonenckiej w zakresie Pakietu Bazowego TV powoduje rozwiązanie Umowy Abonenckiej w zakresie Pakietu 

Premium.

7 Warunkiem zawarcia Umowy Abonenckiej na Paczkę Tematyczną jest posiadanie przez Abonenta Umowy Abonenckiej obejmującej Pakiet Bazowy TV oferowany w okresie do 29 sierpnia 2019 r. z wyłączeniem pakietu Oszczędny 

HD, lub zawarcie Umowy Abonenckiej obejmującej Pakiet Bazowy TV Optymalny albo wyższy. Rozwiązanie Umowy Abonenckiej w zakresie Pakietu Bazowego TV powoduje rozwiązanie Umowy Abonenckiej w zakresie Paczki 

Tematycznej.

Telewizja - Pakiety Premium6
Telewizja Cena w okresie 12 miesięcy od zawarcia Umowy Abonenckiej

CANAL+ Prestige 79,00 zł

HBO Solo 39,90 zł

HBO Film Max 49,90 zł

Cinemax 19,90 zł

Cena po upływie 12 miesięcy od zawarcia Umowy Abonenckiej

79,00 zł

43,90 zł

53,90 zł

19,90 zł

Telewizja - Paczki Tematyczne7
Telewizja Cena

Paczka Filmowa 50,00 zł

Paczka Dziecięca 40,00 zł

Paczka Extra 50,00 zł

Paczka Sportowe Emocje 19,90 zł

TV Republika 5,00 zł

Internet przewodowy
Internet Internet do

(prędkość pobierania/wysyłania)
Cena z e-fakturą* Cena bez e-faktury Rabat za zgodę na e-Fakturę

100 Mb/s 100/10 Mb/s 69,90 zł 74,90 zł 5,00 zł

300 Mb/s 300/15 Mb/s 74,90 zł 79,90 zł 5,00 zł

Technologia HFC

Technologia GPON

100 Mb/s 100/20 Mb/s 69,90 zł 74,90 zł 5,00 zł

300 Mb/s 300/60 Mb/s 74,90 zł 79,90 zł 5,00 zł

600 Mb/s 600/120 Mb/s 84,90 zł 89,90 zł 5,00 zł

1 Gb/s 1 Gb/s/200 Mb/s 119,90 zł 124,90 zł 5,00 zł

*Cena uwzględnia rabat w wysokości 5 zł brutto za wyrażenie zgody na e-fakturę. Z e-faktury oraz rabatu można zrezygnować w dowolnym momencie trwania umowy. Rezygnacja powoduje zwiększenie ceny abonamentu
od następnego okresu rozliczeniowego po cofnięciu zgody do Ceny bez e-faktury. W przypadku wyboru kilku usług, rabaty z tytułu aktywowania e-faktury, wynikające z poszczególnych pozycji Cennika, nie sumują się

umowa na czas nieokreślony

Cennik promocyjny

Telewizja - Pakiety Bazowe
Telewizja Cyfrowa Rabat za zgodę na e-Fakturę

Oszczędny HD1 5,00 zł

Wygodny1 5,00 zł

Wygodny HD1 5,00 zł

Super HD1 5,00 zł

Start3 5,00 zł

Optymalny4 5,00 zł

Jedyny5 5,00 zł

Cena z e-fakturą* Cena bez e-faktury

34,90 zł

54,90 zł

74,90 zł

89,90 zł

39,90 zł

69,90 zł

84,90 zł

29,90 zł

49,90 zł

69,90 zł

84,90 zł

34,90 zł

64,90 zł

79,90 zł

*Cena uwzględnia rabat w wysokości 5 zł brutto za wyrażenie zgody na e-fakturę. Z e-faktury oraz rabatu można zrezygnować w dowolnym momencie trwania umowy. Rezygnacja powoduje zwiększenie ceny abonamentu
od następnego okresu rozliczeniowego po cofnięciu zgody do Ceny bez e-faktury. W przypadku wyboru kilku usług, rabaty z tytułu aktywowania e-faktury, wynikające z poszczególnych pozycji Cennika, nie sumują się

Telewizja Cyfrowa / Telewizja MeeVu2



8 Warunkiem zawarcia umowy abonenckiej na usługę Multiroom jest zawarcie umowy abonenckiej obejmującej co najmniej Pakiet Bazowy TV na czas określony lub na czas nieokreślony. Czas trwania umowy abonenckiej

w zakresie usługi Multiroom nie może być dłuższy niż czas trwania umowy abonenckiej w zakresie Pakietu Bazowego TV. Rozwiązanie umowy abonenckiej w zakresie Pakietu Bazowego TV powoduje rozwiązanie umowy 

abonenckiej w zakresie usługi Multiroom. 

Podane ceny zawierają podatek VAT. Cennik standardowy dostępny jest na www.asta-net.pl
Cennik obowiązuje od 28.06.2022 r.

Internet bezprzewodowy
Internet Internet do

(prędkość pobierania/wysyłania)
Cena z e-fakturą* Cena bez e-faktury Rabat za zgodę na e-Fakturę

Internet 3 3/0,5 Mb/s 59,00 zł 64,00 zł 5,00 zł

Internet 6 6/0,7 Mb/s 79,00 zł 84,00 zł 5,00 zł

Internet 9 9/1 Mb/s 109,00 zł 114,00 zł 5,00 zł

*Cena uwzględnia rabat w wysokości 5 zł brutto za wyrażenie zgody na e-fakturę. Z e-faktury oraz rabatu można zrezygnować w dowolnym momencie trwania umowy. Rezygnacja powoduje zwiększenie ceny abonamentu
od następnego okresu rozliczeniowego po cofnięciu zgody do Ceny bez e-faktury. W przypadku wyboru kilku usług, rabaty z tytułu aktywowania e-faktury, wynikające z poszczególnych pozycji Cennika, nie sumują się

Telefon Stacjonarny
Telefon Naliczanie Cena z e-fakturą* Cena bez e-faktury Rabat za zgodę na e-Fakturę

No Limit sekundowe 20,00 zł 25,00 zł 5,00 zł

Darmowe minuty

bez limitu

*Cena uwzględnia rabat w wysokości 5 zł brutto za wyrażenie zgody na e-fakturę. Z e-faktury oraz rabatu można zrezygnować w dowolnym momencie trwania umowy. Rezygnacja powoduje zwiększenie ceny abonamentu
od następnego okresu rozliczeniowego po cofnięciu zgody do Ceny bez e-faktury. W przypadku wyboru kilku usług, rabaty z tytułu aktywowania e-faktury, wynikające z poszczególnych pozycji Cennika, nie sumują się

Opłaty jednorazowe
Opłata

Opłata aktywacyjna dla jednej usługi (telewizja cyfrowa/MeeVu lub internet) 100,00 zł

Opłata aktywacyjna dwóch usług (telewizja cyfrowa/MeeVu i internet) 100,00 zł

Opłata aktywacyjna (telefon) 20,00 zł

Opłata instalacyjna Multiroom MeeVu 49,00 zł

Opłata instalacyjna Multiroom (podłączenie dodatkowe gniazda, budynek wielorodzinny) 49,00 zł

Opłata instalacyjna Multiroom (podłączenie dodatkowe gniazda, budynek jednorodzinny) Według kalkulacji

Podłączenie w budynku jednorodzinnym Według kalkulacji

Usługi dodatkowe
Usługa

Multiroom/Multiroom MeeVu8 15,00 zł

Wi-Fi 1,00 zł

G Data 5,00 zł

Cena z e-fakturą* Cena bez e-faktury

20,00 zł

1,00 zł

5,00 zł

*Cena uwzględnia rabat w wysokości 5 zł brutto za wyrażenie zgody na e-fakturę. Z e-faktury oraz rabatu można zrezygnować w dowolnym momencie trwania umowy. Rezygnacja powoduje zwiększenie ceny abonamentu
od następnego okresu rozliczeniowego po cofnięciu zgody do Ceny bez e-faktury. W przypadku wyboru kilku usług, rabaty z tytułu aktywowania e-faktury, wynikające z poszczególnych pozycji Cennika, nie sumują się

Rabat za zgodę na e-Fakturę

5,00 zł
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