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1. Telewizja (umowa na 24 miesiące). Promocja trwa od 01.01.2021 r. do 31.12.2023 r.

2. Organizatorem promocji jest firma: AWB-NET Agnieszka Barzdo z siedzibą w Oleśnicy przy ul. Lwowskiej 31/102, 56-400 Oleśnica, NIP 

911-183-40-90 (dalej Operator).

3. Promocja jest skierowana do Abonentów, którzy są w zasięgu sieci Operatora oraz nie posiadają żadnych zaległości płatniczych wo-

bec Operatora z jakiegokolwiek tytułu.

4. Promocja polega na obniżeniu miesięcznych opłat abonamentowych oraz opłaty aktywacyjnej usługi o przyznane ulgi, zgodnie z 

poniższą tabelą: 

 

 

 

 

 

 

 

5. Usługi dodatkowe – opłata miesięczna 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Urządzenia 

 

 

 

7. Cennik (ważny od 01.01.2021 r.) 

 

 

 

 

 

 

 

8. Dostępność poszczególnych usług/pakietów taryfowych wskazanych w tabeli powyżej uzależniona jest od posiadanych na danym 

terenie możliwości technicznych operatora.

9. W przypadku rozwiązania Umowy przez Abonenta lub przez Operatora z winy Abonenta przed upływem terminu, na jaki umowa zosta-

ła zawarta, Operatorowi przysługuje roszczenie w wysokości ulgi przyznanej Abonentowi pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość 

za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania, jeżeli umowa została zawarta na warunkach promocyjnych.

10. Powyższe ceny skierowane są do osób/firm, które wyrażą zgodę na wystawianie i otrzymywanie faktur w formie elektronicznej (e-faktu-

ra otrzymywana na e-BOK lub na adres e-mail). W przypadku niewyrażenia zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej ulga 

w miesięcznej opłacie abonamentowej pomniejszona jest o kwotę 5 zł brutto (z VAT).

★ Wizyta dodatkowa obejmuje również interwencje technika, mimo iż wina leżała po stronie Abonenta/jego sprzętu/konfiguracji. Firma nie po-

nosi odpowiedzialności za sprzęt Abonenta (taki jak telewizory, konsole, odtwarzacze DVD/Blu-Ray i/lub inne sprzęty RTV), jego konfigurację, 

działanie, hasła i gwarancje.

Wszystkie ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT w wysokości 23%.

Pakiet TV
Stawka bez Promocji /  

miesięcznie
Wysokość abonamentu w 

Promocji – miesięcznie
Łączna wartość ulgi 

abonamentu w Promocji

Luz HD 22,5 zł 15 zł 540 zł

Komfort+ HD 66 zł 44 zł 1584 zł

Prestiż HD 96 zł 64 zł 2304 zł

Max HD 127,5 zł 85 zł 3060 zł

Regulamin promocji „Internet+TV” (ważny od 01.01.2021 r.)

ul. Lwowska 31/102, 56-400 Oleśnica  •  Telefon 71 606 6000

HBO HBO HD Cinemax HD FilmBox Nauka HD Seriale
Telewizja 
Republika

TVP Premium

24,80 zł 30,60 zł 11,80 zł 11,90 zł 9,80 zł 1,99 zł 4,99 zł 4,50 zł

Canal+ Select Canal+ Prestige

Umowa na min. 12 miesięcy – 44,90 zł Umowa na min. 12 miesięcy – 49,90 zł

Umowa na czas nieokreślony – 54,90 zł Umowa na czas nieokreślony – 59,90 zł

Nazwa urządzenia Wartość

STB – dekoder / tuner TV 320 zł

Rodzaj Opłaty

Aktywacja usługi TV 39 zł – jednorazowo

Multiroom 19 zł – jednorazowa aktywacja oraz 9,99 zł miesięcznie / sztuka

Odebranie sprzętu dzierżawionego z mieszkania Klienta na 
jego wniosek

39 zł – jednorazowo

Usługa serwisowa ★ 50 zł


