Inne opłaty wchodzące w skład usługi "EltronikFon"
Plany Taryfowe-opłaty
Rodzaj usługi
Senior

Oszczędny

Tanie
Rozmowy

Optymalny

Darmowe
Rozmowy

13,00 zł

19,00 zł

25,00 zł

40,00 zł

60,00 zł

6,50 zł

9,50 zł

12,50 zł

20,00 zł

60,00 zł

Aktywacja linii telefonicznej przy umowie na czas
nieokreślony

366,00 zł

366,00 zł

366,00 zł

366,00 zł

366,00 zł

Aktywacja linii telefonicznej przy umowie na czas
określony

1,22 zł

1,22 zł

1,22 zł

1,22 zł

1,22 zł

Aktywacja drugiej linii telefonicznej

1,22 zł

1,22 zł

1,22 zł

1,22 zł

1,22 zł

Abonament miesięczny
Abonament miesięczy za drugi numer telefonu

*

* Dotyczy numeru o niższym planie taryfowym lub równym w tej samej lokalizacji

Opłaty za usługi zlecone przez abonenta (związane z działalnością TVK ELTRONIK)
Zmiana abonamentu na wyższy

bez opłat

Zmiana abonamentu na niższy

30,00 zł

Zmiana danych osobowych
Przeniesienie praw i obowiązków
wynikających z umowy na osoby trzecie

Duplikat faktury
Czasowe zawieszenie korzystania z usługi
na okres do 3 m-cy.
Ponowna aktywacja usługi po czasowym
zawieszeniu
Kaucja za odblokowanie połączeń do sieci
audiotekstowych 0 700,0 300,0 400
Wydruk bilingu telefonicznego dla numeru
(za każde 3 strony)
Blokada połączeń wychodzących
Natychmiastowe przeniesienie połaczeń
Przeniesienie połączeń gdy linia jest zajęta
Przeniesienie połączeń gdy nikt nie odbiera
Prezentacja numeru CLIP
Zmiana numeru na wniosek Klienta
Zastrzeżenie numeru

5,00 zł
35,00 zł
1,00 zł
10,00 zł/m-c
bez opłat
300,00 zł
5,00 zł
3,66 zł
Jak za połaczenie z wybranym
numerem
Jak za połaczenie z wybranym
numerem
Jak za połaczenie z wybranym
numerem
bezpłatne
50,00 zł
bez opłat

Opłata za nieuzasadnione wezwanie serwisu

30,00 zł

Opłata za wysłanie upomnienia lub wezwania do zapłaty
zaległości,presłanie duplikatu dokumentów dotyczących usługi

10,00 zł

Opłaty instalacyjne

Wykonanie instalacji telefonicznej w lokalu abonenta do 15m

Wykonanie instalacji telefonicznej w lokalu abonenta powyżej 15m
Sprawdzenie instalacji telefonicznej wewnątrz lokalu abonenta
wykonanej przez abonenta.

W cenie aktywacji linii
telefonicznej

2,30 zł za każdy metr
20,00 zł

Ponowne włączenie sygnału po wyłączeniu z powodu nieuregulowania należności wobec TVK ELTRONIK
lub nieprzestrzeganiu postanowień Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych TVK ELTRONIK
Opłata jednorazowa

20,00 zł

Zapłata zaległości

wg. Salda
Opłata za utratę lub uszkodzenie sprzętu operatora

Modem kablowy

150,00 zł

Zasilacz

25,00 zł

Przewodu zasilającego, kabla USB, kabla
Ethernet, płyta CD-ROM

10,00 zł

Odszkodowanie za korzystanie z usług
operatora w sposób nieuprawniony (np.
udostępnianie sygnału osobom trzecim)

122,00 zł

Podane ceny są cenami brutto.

