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Informacja o zmianie cennika  
 

Szanowni Państwo, 

Działając w imieniu firmy Zicom NEXT Sp. z o .o. ul. Przemysłowa 6, 33-100 Tarnów oraz firmy Evio Polska Sp. z o. o. ul. 

Fryderyka Chopina 4, 61-708 Poznań i Evio Sp. z o. o. al. Niepodległości 27, 61-714 Poznań, informujemy, że z uwagi na fakt, iż w 

zeszłym roku TVN , a od dnia 01.02.2020r., POLSAT jako kluczowi dystrybutorzy polskich treści telewizyjnych podwyższyli ceny za 

reemisję nadawanych kanałów, firma Zicom chcąc utrzymać bogatą ofertę programową tak jak i inni dostawcy usług TV dostosowuje 

cennik treści telewizyjnych do cen obowiązujących na polskim rynku. Zmiany będą dotyczyć pakietów telewizyjnych i będą wiązały 

się z nową  opłatą za dostęp do usług TV. 

W związku z planowanymi zmianami prezentujemy Państwu w poniższej tabeli cennik, który będzie obowiązywać naszych Abonentów 

od dnia 01.07.2020r.: 

 

LP. Usługa Cena brutto 

1. Abonament Pakiet START 29,90 zł brutto 

2. Abonament Pakiet START + Extra HD 69,90 zł brutto 

3. Abonament Pakiet MINI 29,90 zł brutto 

4. Abonament Pakiet SMART 49,90 zł brutto 

5. Abonament Pakiet OPTIMUM 69,90 zł brutto 

6. Abonament Pakiet PLATINUM 96,90 zł brutto 

 

 

Jednocześnie informujemy, że zmiana cennika stanowi zmianę warunków umowy. W przypadku braku akceptacji z Państwa 

strony proponowanych zmian dotyczących cennika telewizyjnego mają Państwo prawo do pisemnego wypowiedzenia umowy 

abonenckiej zawartej w promocji w terminie do 30.06.2020r z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Równocześnie 

zachęcamy państwa do skorzystania z nowej oferty na usługi Internetu światłowodowego o wysokich przepustowościach do 900 

mb/s.  

Wybierając usługi w ramach sieci Zicom otrzymujesz przy zachowaniu niskiej ceny jakość na wysokim poziomie. Po raz 

kolejny Nasza firma została ujęta w rankingu zrealizowanym przez branżowy portal Telko.in, według którego oferta Zicom pod kątem 

cenowym wypadła najkorzystniej – średnio 47,19zł za usługi dostępu do Internetu. (źródło: https://www.telko.in/6051-zl-srednia-

cena-internetu-w-polsce,1). 

Z poważaniem, 

     

Dyrektor Sprzedaży 
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Cennik usług Telewizji Cyfrowej 
 

świadczonych przez: 
a)  Zicom Next Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie (33-100) przy ul. Przemysłowa 6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000293041 oraz rejestru 

przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 7661, NIP: 993-05-35-220, REGON 120568437, kapitał zakładowy 550.000,00zł, w  całości wpłacony 

(zwaną dalej również: Operatorem lokalnym) 

b)  EVIO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-708, ul. Chopina 4, wpisana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem KRS: 0000171054, 

REGON: 634497403, NIP: 7781410391, kapitał zakładowy 200.000,- zł reprezentowana przez pełnomocnika EVIO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,* 

c)  EVIO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-714, al. Niepodległości 27, wpisana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem KRS: 0000377126, 

REGON: 301664164, NIP: 783-166-63-08, kapitał zakładowy 30.000,- zł * 

L.p. Usługa Cena netto Cena brutto 

1. Przyłączenie 81,30 zł za jeden Lokal 100,00 zł za jeden Lokal 

2. Montaż dodatkowego gniazda abonenckiego 3,98 zł za jedną sztukę 4,90 zł za jedną sztukę 

3. Aktywacja Usługi 38,94 zł za Usługę 49,00 zł za Usługę 

3a. Aktywacja usługi Pakiet MINI 300 zł za Usługę 369,00 zł za Usługę 

4. Dostęp do sieci 3,98 zł miesięcznie 4,90 zł miesięcznie 

5a. Abonament Pakiet START (umowa czas określony) 27,69 zł miesięcznie 29,90 zł miesięcznie 

5b. Abonament Pakiet  EXTRA HD (umowa czas określony) 64,72 zł miesięcznie 69,90 zł miesięcznie 

5c. Abonament Pakiet START (czas nieokreślony) 36,94 zł miesięcznie 39,90 zł miesięcznie 

5d. Abonament Pakiet EXTRA HD (czas nieokreślony) 73,98 zł miesięcznie 79,90 zł miesięcznie 

6. Abonament Pakiet  MINI (umowa czas określony) 27,69 zł miesięcznie 29,90 zł miesięcznie 

6a. Abonament Pakiet  MINI (czas nieokreślony) 36,94 zł miesięcznie 39,90 zł miesięcznie 

7. Abonament Pakiet  SMART (umowa czas określony) 46,20 zł miesięcznie 49,90 zł miesięcznie 

7a. Abonament Pakiet  SMART (czas nieokreślony) 55,46 zł miesięcznie 59,90 zł miesięcznie 

8. Abonament Pakiet  OPTIMUM (umowa czas określony) 64,72 zł miesięcznie 69,90 zł miesięcznie 

8a. Abonament Pakiet  OPTIMUM (czas nieokreślony) 73,98 zł miesięcznie 79,90 zł miesięcznie 

9. Abonament Pakiet  PLATINIUM (umowa czas określony) 89,72 zł miesięcznie 96,90 zł miesięcznie 

9a. Abonament Pakiet  PLATINUM (czas nieokreślony) 101,76 zł miesięcznie 109,90 zł miesięcznie 

10. Abonament Pakiet  Dzieci (tematyczny) 7,31 zł miesięcznie 7,90 zł miesięcznie 

11. Abonament Pakiet  Muzyka (tematyczny) 8,24 zł miesięcznie 8,90 zł miesięcznie 

12. Abonament Pakiet  Sport (tematyczny) 10,09 zł miesięcznie 10,90 zł miesięcznie 

13. Abonament Pakiet  Film (tematyczny) 15,65 zł miesięcznie 16,90 zł miesięcznie 

14. Abonament Pakiet  Rodzinny (tematyczny) 9,17 zł miesięcznie 9,90 zł miesięcznie 

15. Abonament Pakiet  Nauka/Podróże (temat.) 10,09 zł miesięcznie 10,90 zł miesięcznie 

16. Abonament Pakiet  Świat (tematyczny) 5,46 zł miesięcznie 5,90 zł miesięcznie 

17. Abonament Pakiet  MAXXX (tematyczny) 22,13 zł miesięcznie 23,90 zł miesięcznie 

18. Abonament Pakiet Premium Canal+ 64,72 zł miesięcznie 69,90 zł miesięcznie 

19. Abonament Pakiet HBO 27,69 zł miesięcznie 29,90 zł miesięcznie 

20. Abonament Pakiet Cinemax 13,80 zł miesięcznie 14,90 zł miesięcznie 

21. a. multiroom – abonament za każde dodatkowe gniazdo 
abonenckie 
b. szczegółowy wykaz wykonanych usług wysyłany na żądanie 
Abonenta – opłata za każdy wygenerowany raport  
c. usługa eGO! Player – abonament za pierwsze urządzenie mobilne 
d. usługa eGO! Player – abonament za każde kolejne urządzenie 
mobilne do 3 włącznie 
e. ……………………………….. 

                           12,20 zł miesięcznie 
 
                           4,07 zł miesięcznie 

 
 
 

3,98 zł miesięcznie 
 

………………..…… zł miesięcznie 
………………..…… zł 

15,00 zł miesięcznie 
 

5,00 zł miesięcznie 
 
 
 

4,90 zł miesięcznie 
 

………………..…… zł miesięcznie 
………………..…… zł   

22. Podstawowa obsługa serwisowa w ramach Abonamentu w ramach Abonamentu 

23. Opłaty za pozostałe prace serwisowe, nie wchodzące w skład 
Podstawowej obsługi serwisowej: 
a. Ponowne udostępnienie usługi po karnym wstrzymaniu / 
ograniczeniu dostępu 
b. ……………………………….. 
c. ………………………………… 

 
 
 
 

38,94 zł 
…………………..……… zł 

………………..……… zł 

 
 
 
 

49,00 zł 
…………………..………………………………zł 
………………..…………………………………zł 

24. Zmiana Lokalu 121,50 zł za przeniesienie 150 zł za przeniesienie 

25. Cesja praw i obowiązków 38,94 zł 49,00 zł 

26. Kary umowne: 
a. zagubienie, zniszczenie lub zwrócenie uszkodzonego dekodera 
ADB 
b. brak zwrotu dekodera ADB w okresie do 30 dni od daty 
zakończenia umowy 
c. związane z akcesoriami: pilot, zasilacz, kabel zasilający, kabel Eth, 
kabel HDMI, pudełko, instrukcja obsługi 
d. ………………………………… 
 

 
350,00 zł 

 
350,00 zł 

 
40,65 zł za każde z akcesoriów 

 
 

………………………………………… zł 

 
430,50 zł 

 
430,50 zł 

 
50,00 zł za każde z akcesoriów 

 
 

………………………………………………….. zł 

 
Koszt Przyłączenia nie obejmuje Przyłączeń realizowanych na podstawie osobnego uzgodnienia pomiędzy Dostawcą a Abonentem, zgodnie z postanowieniami Regulaminu. 
Oferta dotyczy wyłącznie osoby zawierające Umowę w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.  
 
Cennik aktualny od dnia 01 lipca 2020r.  
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