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CENNIK ŚWIADCZENIA USŁUG  

TELEWIZJI  KABLOWEJ  
  

w technologii DVB-T 

przez KOBA sp. z o. o. 
 

obowiązujący abonentów podłączonych od dnia 17.03.2020 r. 
( k w o t y  b r u t t o )  

 

1. AKTYWACJA USŁUGI TELEWIZJI KABLOWEJ (opłaty jednorazowe) 

    a) łącza kablowe (gpon) 

        – w zabudowie wielorodzinnej 800,00 PLN 

        – w zabudowie jednorodzinnej 900,00 PLN 

    b) łącza kablowe (rg6) 

        – w zabudowie wielorodzinnej 500,00 PLN 

2. WARIANTY PODSTAWOWE USŁUGI TELEWIZJI KABLOWEJ (opłaty miesięczne) 

        – Nasza Telewizja 70,00 PLN 

        – Zdalny Support 5,00 PLN 

3. USŁUGI DODATKOWE 

     – Zmiana wariantu usługi na wyższy 1,00 PLN (opłata jednorazowa) 

     – Aktywacja usługi MULTIROOM (za każde dodatkowe zakończenie sieci TV) 100,00 PLN (opłata jednorazowa) 

     – Dzierżawa konwertera 5,00 PLN (opłata miesięczna) 

     – Dzierżawa modemu światłowodowego BASIC 10,00 PLN (opłata miesięczna) 

     – Dzierżawa modemu światłowodowego PREMIUM 15,00 PLN (opłata miesięczna) 

4. USŁUGI SERWISOWE 

     – Konfiguracja urządzenia zakończenia sieci w siedzibie Dostawcy Usług  30,00 PLN 

     – Odbiór sprzętu w lokalu Abonenta 60,00 PLN 

     – Usługi techniczne związane ze świadczeniem usługi 
w tym: 
  - przeniesienie łącza na inny adres, 
  - konfiguracja urządzenia w lokalu Abonenta, 
  - naprawa lub rozbudowa okablowania w lokalu Abonenta, 
  - spawanie uszkodzonych światłowodów 
oraz inne. 

60,00 PLN /godz. pracy jednego technika 
+ 1,00 PLN za mb przewodu 

+ 1,00 PLN za każdą końcówkę 
+ 25,00 PLN za 1 spaw 

+ 30,00 PLN  - za dojazd 
(poza miastem Białystok 

+ pozostałe zużyte materiały 

     –Wydanie duplikatu urządzenia sterującego STB (w przypadku zgubienia lub    
       zniszczenia) 

50,00 PLN (opłata jednorazowa) 

     – Konserwacja Sieci TV – utrzymanie w sprawności technicznej Sieci Telewizyjnej        40,00 PLN (opłata miesięczna) 

     – Demontaż sprzętu 100,00 PLN (opłata jednorazowa) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

  
  
  
  

KOBA – więcej niż Internet 

str. 2 z 2 
  

 

5. URZĄDZENIA ZAKOŃCZENIA SIECI 

     – Konwerter 150,00 PLN 

     – Modem światłowodowy PREMIUM 1000,00 PLN 

6. Zdalny Support 

Zdalny support jest usługą umożliwiającą zdalną pomoc informatyczną technika KOBA na sprzęcie klienckim. Usługa 
realizowana za pomocą programu AnyDesk. 


