
 
CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH 

  Telewizji Kablowej Feniks  
  

dotyczy instalacji kablowych na sieci kablowej operatora Feniks. 
 
 

OFERTA PROMOCYJNA OBOWIĄZUJE OD 01 GRUDNIA 2013 r. 
 

1. OPŁATA AKTYWACYJNA 
a) opłaty standardowe. 

 123,00 zł przy podpisaniu umowy bez okresu lojalnościowego. 

 61,50 zł przy podpisaniu umowy z 12 miesięcznym okresem lojalnościowym. 

 1,23 zł przy podpisaniu umowy z 24 miesięcznym okresem lojalnościowym. 
Okres lojalnościowy ulega rozszerzeniu w przypadkach, gdy abonent jest już zobowiązany 
postanowieniami innych umów. 

 
b) usługi opcjonalne. 

 50,00 zł przy aktywacji drugiego numeru telefonu albo dodatkowego numeru 
telefonu na potrzeby usługi fax2mail 

 50,00 zł przy aktywacji usługi podwójna linia 
* za usługę telekomunikacyjną przyjęto usługi stacjonarne: telefonię oraz dostęp do publicznej sieci 
Internet. 

 
2. OPŁATA ABONAMENTOWA 

 

Pakiet 
Abonament Telefon 
przy zakupie usług 

telefonicznych 

Abonament Telefon 
przy zakupie usług 

telefonicznych wraz z 
dostępem do publicznej sieci 

Internet* 

Plan 60 minut kraj 32,00 zł 19,00 zł 

Plan 300 minut świat 42,00 zł 29,00 zł 

Plan rozgadany kraj 59,00 zł 46,00 zł 

Plan rozgadany świat 69,00 zł 56,00 zł 

 
* - dotyczy dostępu do publicznej sieci Internet realizowany przez firmę Feniks Media. 

 
 
 
 



3. LISTA KRAJÓW OBJĘTYCH DARMOWYMI MINUTAMI LUB  
NIELIMITOWANYMI POŁĄCZENIAMI (STREFA ,,P’’): 

Australia Hiszpania Kanada USA* 
Chiny* Holandia Niemcy Wielka Brytania 
Dania Hongkong* Polska  
Francja Irlandia Singapur* 
 
Dotyczy planów „świat” i połączeń stacjonarnych. Jeżeli zaznaczono ,,*’’ także komórkowych. 
 
 

4. CENNIK POŁĄCZEŃ1 
 CENA ZA MINUTĘ POŁĄCZENIA Z VAT 

PLAN 60 
minut kraj 

PLAN 300 
minut świat 

PLAN  
rozgadany kraj 

PLAN 
rozgadany świat 

Czas naliczania  1s / 1s 1s / 1s 1s / 1s 

Liczba darmowych 
minut3 

60 300 bez limitu bez limitu 

Wewnątrz sieci 0,00 zł   0,00 zł   0,00 zł   0,00 zł   

Lokalne 0,12 zł* 0,12 zł* 0,12 zł* 0,12 zł* 

Międzystrefowe 0,12 zł* 0,12 zł* 0,12 zł* 0,12 zł* 

Komórkowe4 0,29 zł   0,12 zł* 0,12 zł   0,12 zł* 

Międzynarodowe
5
 0,29 zł   0,12 zł* 0,12 zł   0,12 zł* 

Komórkowe - sieci 
Centernet, Cyfrowy 
Polsat 

0,29 zł   0,29 zł   0,29 zł   0,29 zł   

 
Legenda:  
1 – Wykaz cen wszystkich połączeń jest zawarty w szczegółowym cenniku połączeń telefonicznych. 
2 – W planie opcjonalnie możliwe jest posiadanie aktywnej usługi podwójna linia, dwóch aktywnych 

numerów telefonicznych oraz jednego dodatkowego  numeru przeznaczonego na usługę 
fax2email. 

3 – Darmowe minuty dotyczą połączeń do telefonów stacjonarnych wybranych krajów podanych w 
punkcie 3 cennika. 

4 – Dotyczy sieci PTK Centertel, Polska Telefonia Cyfrowa, Polkomtel oraz P4. 
5 – Lista krajów wymieniona w punkcie 3. 

* – Po wyczerpaniu puli darmowych minut. 

 
 

UWAGA! 
Wszystkie ceny są kwotami brutto.  


