CENNIK
Zestawienie opłat i usług świadczonych przez ITI Neovision Sp. z o.o.
obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2011 roku
1.

Tabela 1. Pakiety płatne

Informacje ogólne

1.	Warunkiem świadczenia usług przez ITI Neovision jest wybór i korzystanie przez Abonenta przez cały czas trwania Umowy z minimum dwóch Pakietów płatnych wymienionych w Tabeli 1. Pakiety
płatne niniejszego Cennika oraz Pakietu podstawowego informacja i rozrywka, na zasadach określonych w ust. 2 pkt 1 niniejszego
Cennika.
2.	Wszystkie Opłaty podawane są w cenach brutto w PLN (zawierają
wynikający z przepisów prawa podatek od towarów i usług VAT).
2. Pakiety
1.	Pakiet podstawowy informacja i rozrywka udostępniany jest Abonentom:
a) za Opłatą miesięczną 7 zł, przy wyborze i korzystaniu z więcej
niż 2 (dwóch) Pakietów płatnych wymienionych w Tabeli 1. Pakiety płatne niniejszego Cennika;
b) za Opłatą miesięczną 17 zł, przy wyborze i korzystaniu z dwóch
Pakietów płatnych wymienionych w Tabeli 1. Pakiety płatne
niniejszego Cennika.
2.	Opłaty za korzystanie z Pakietów płatnych podane są w Tabeli 3.
Ceny Pakietów płatnych.

Centrum Sprzedaży: 801 0 55555, z tel. kom. 12 291 55 55,
fax. 12 291 55 50 (opłata według cennika operatorów), www.n.pl

Lp.

Pakiety płatne

1

style moda muzyka

2

dzieci

3

kultura nauka świat

4

sport i motoryzacja

5

hity filmowe

Tabela 2. Pakiet informacja i rozrywka
Lp.
1

Pakiet informacja i rozrywka

Opłata miesięczna

• przy wyborze 2 (dwóch) Pakietów płatnych
• przy wyborze więcej niż 2 (dwóch) Pakietów płatnych

17 zł
7 zł

Tabela 3. Ceny Pakietów płatnych
Lp.

Liczba Pakietów płatnych

Opłata miesięczna

1

2 (dwa) Pakiety płatne

34 zł

2

3 (trzy) Pakiety płatne

51 zł

3

4 (cztery) Pakiety płatne

68 zł

4

5 (pięć) Pakietów płatnych

85 zł

3. Opcje dodatkowe
1.	Przy spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 niniejszego Cennika Abonent może korzystać z dowolnej liczby Opcji Dodatkowych.
2.	Opcje dodatkowe wraz z Opłatami miesięcznymi podane są w Tabeli 4. Opcje Dodatkowe.

Centrum Abonenta: 801 05 55 05, z tel. kom. 12 294 78 00,
Internetowe Centrum Abonenta ICA: ica.n.pl

6. Kary

Tabela 4. Opcje Dodatkowe
Lp.

Opcje Dodatkowe

Opłata miesięczna

1

HBO

25 zł

2

nFilmHD

20 zł

3

Cinemax

15 zł

4

Filmbox

15 zł

2. Opłata Aktywacyjna: Dekoder nbox HDTV recorder
3. Opłata Aktywacyjna: zestaw antenowy Dekoder nbox HDTV
4. Opłata Aktywacyjna: zestaw antenowy Dekoder nbox HDTV recorder
5. Opłata Aktywacyjna: zestaw antenowy multiroom

99 zł
449 zł
60 zł
90 zł
120 zł

5. Inne opłaty
1. Opłata za dodatkową wysyłkę dokumentów, w szczególności: faktur oraz
wszelkich dokumentów otrzymywanych przez Klienta w procesie zawierania
Umowy, dokonywaną na wniosek Abonenta

5 zł

2. Opłata odwieszająca za wznowienie usług zawieszonych na skutek
naruszenia przez Abonenta postanowień Umowy, Regulaminu, Cennika,
Cenników Promocyjnych, Szczegółowych Warunków, Warunków Promocji *

20 zł

3. Opłata za przeprowadzoną diagnostykę Dekodera/Karty dekodującej, jeżeli
diagnostyka nie wykazała uszkodzeń Dekodera/Karty dekodującej,
o których istnieniu zapewniał Abonent

20 zł

4. Opłata za przeniesienie własności Zestawu antenowego

1,22 zł

5. Opłata za przeniesienie własności Dekodera, Karty dekodującej
w przypadkach określonych w Regulaminie, Rozdz. VIII ust. 14

1,22 zł

* 
Opłata pobierana wyłącznie w przypadkach niepobierania przez
ITI Neovision odsetek za zwłokę oraz opłat abonamentowych za okres
zawieszenia świadczenia usług przez ITI Neovision
Centrum Sprzedaży: 801 0 55555, z tel. kom. 12 291 55 55,
fax. 12 291 55 50 (opłata według cennika operatorów), www.n.pl

500 zł

nbox HDTV

2. kary związane z Dekoderem
WYMIANA
(w trakcie trwania
Umowy)

4. Jednorazowe opłaty aktywacyjne
1. Opłata Aktywacyjna: Dekoder nbox HDTV

1. kara za korzystanie z usług niezgodnie z Regulaminem Rozdział VIII,
ust. 9 - 11 (w szczególności: korzystanie przez nieuprawnione osoby,
korzystanie w celu prowadzenia działalności zarobkowej)*

nbox HDTV
recorder

Wydanie urządzenia nowego
w miejsce uszkodzonego
lub zniszczonego z winy
Abonenta, którego naprawa
nie jest możliwa***

200 zł

400 zł

Wydanie urządzenia nowego
w miejsce skradzionego (po
potwierdzeniu faktu zgłoszenia kradzieży w sposób
określony w Regulaminie)**

200 zł

400 zł

Wydanie urządzenia nowego
w miejsce zagubionego

500 zł

1000 zł

50 zł

50 zł

ZWROT
(w przypadku
zakończenia Umowy)

Nieterminowy zwrot po
zakończeniu Umowy
Urządzenie uszkodzone/
zniszczone z winy Abonenta,
którego naprawa nie jest
możliwa

500 zł

1000 zł

BRAK ZWROTU
URZĄDZENIA
(w przypadku zakończenia Umowy)

Urządzenie zagubione

500 zł

1000 zł

Urządzenie skradzione (po
potwierdzeniu faktu zgłoszenia kradzieży w sposób
określony w Regulaminie)

200 zł

400 zł

3. kary związane z Zestawem antenowym
Brak zwrotu Zestawu
antenowego, w przypadkach określonych w
Regulaminie Rozdział XII,
ust. 1 - 3

zestaw antenowy Dekoder nbox HDTV
zestaw antenowy Dekoder nbox HDTV recorder
zestaw antenowy multiroom

60 zł
90 zł
120 zł

Centrum Abonenta: 801 05 55 05, z tel. kom. 12 294 78 00,
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4. kary związane ze sprzętem dodatkowym
Zasilacz

Brak/uszkodzenie

60 zł

Karta dekodująca

Brak/uszkodzenie

60 zł

Pilot

Brak/uszkodzenie

60 zł

Przewód łączący
Odbiornik
z Dekoderem ****

Brak/uszkodzenie

30 zł

*		ITI Neovision zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w wyższej wysokości na wypadek, gdy szkody spowodowane
przez Abonenta przewyższają wysokość wskazanej w Cenniku
kary.
** 		wydanie nowego urządzenia wiąże się z obowiązkiem zawarcia
aneksu na czas określony, przedłużającego czas trwania Umowy
o 15 miesięcy lub o 12 miesięcy w przypadku Umowy zawartej na
odległość.
***		wydanie nowego urządzenia, niezależnie od faktu czy naprawa
urządzenia jest możliwa czy też nie, wiąże się z obowiązkiem zawarcia aneksu na czas określony, przedłużającego czas trwania Umowy
o 15 miesięcy lub o 12 miesięcy w przypadku Umowy zawartej na
odległość.
****	ma zastosowanie do Klientów, którzy otrzymali przewód w procesie zawierania Umowy.

Rodzaj Dekodera udostępnionego Abonentowi
na podstawie Umowy
Wysokość udzielonej ulgi

200 zł

nbox HDTV
recorder
250 zł

2.	W przypadku wcześniejszego rozwiązania przez Abonenta lub
wcześniejszego rozwiązania z przyczyn uzasadniających wcześniejsze rozwiązanie a leżących po stronie Abonenta, Umowy zawartej na czas oznaczony, Abonent zobowiązany jest do zapłaty
na rzecz ITI Neovision kwoty kary w wysokości udzielonej ulgi,
pomniejszonej o proporcjonalną wartość ulgi za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia dezaktywacji usług.
ITI Neovision zastrzega sobie prawo do zamian nazw produktów i usług
będących w ofercie ITI Neovision określonych w niniejszym Cenniku.
Cennik, jak również informacje o programach wchodzących w skład
Pakietów/Opcji Dodatkowych, dostępne są na stronie internetowej
ITI Neovision Sp. z o.o. (www.n.pl).

7. Kary związane z wcześniejszym rozwiązaniem Umowy zawartej
na czas oznaczony
1.	Zawarcie Umowy na czas oznaczony związane jest z ulgą udzielaną Abonentowi w wysokości określonej poniżej:

Centrum Sprzedaży: 801 0 55555, z tel. kom. 12 291 55 55,
fax. 12 291 55 50 (opłata według cennika operatorów), www.n.pl

nbox HDTV

Centrum Abonenta: 801 05 55 05, z tel. kom. 12 294 78 00,
Internetowe Centrum Abonenta ICA: ica.n.pl

