
 

 
Cennik usług świadczonych przez Skynet Sp. z o.o. 
I.  Opłaty instalacyjne 

Rodzaj usługi Opłata 
podstawow

a (netto) 

Opłata 
podstawow

a (z VAT 
23%) 

Instalacja łącza internetowego 
w bloku  

161,79 zł 199,00 zł 

Instalacja łącza internetowego 
w domu jednorodzinnym 
(łącze radiowe) 

486,99 zł 599,00 zł 

Instalacja łącza internetowego 
w domu jednorodzinnym 
(światłowód) 

1626,01 zł 2000,00 zł 

Instalacja Telefonu 161,79 zł 199,00 zł 
Instalacja Telewizji Cyfrowej 161,79 zł 199,00 zł 
 
 
 
 
 
 
 



 

II.  Opłaty aktywacyjne 
Rodzaj usługi Opłata 

podstawow
a (netto) 

Opłata 
podstawow

a (z VAT 
23%) 

Aktywacja każdej z usług 
(Internet, Internet Mobilny, TV, 
tel. komórkowy, tel. 
stacjonarny) 

98,19 zł 120,78 zł 

 
III.  Miesięczne opłaty abonamentowe Internet (we wszystkich opcjach usługi 
dostępu do internetu nie ma limitu ilości przesyłanych danych.)  

Rodzaj usługi Opłata 
podstawow

a (netto) 

Opłata 
podstawow

a (z VAT 
23%) 

Internet 5Mbit - Stały dostęp 
do sieci Internet z maksymalną 
prędkością 
– do komputera Abonenta 

5 Mbit/s,  od komputera 
Abonenta 512 kbit/s 

56,10 zł 69,00 zł 



 

Internet 10Mbit - Stały dostęp 
do sieci Internet z maksymalną 
prędkością 
– do komputera Abonenta 

10 Mbit/s,  od komputera 
Abonenta 1 Mbit/s  

64,23 zł 79,00 zł 

Internet 15Mbit - Stały dostęp 
do sieci Internet z maksymalną 
prędkością 
– do komputera Abonenta 

15 Mbit/s,  od komputera 
Abonenta 1,5 Mbit/s 

72,36 zł 89,00 zł 

Internet 25Mbit - Stały dostęp 
do sieci Internet z maksymalną 
prędkością 
– do komputera Abonenta 

25 Mbit/s,  od komputera 
Abonenta 2 Mbit/s 

88,62 zł 109,00 zł 

Internet 30Mbit - Stały dostęp 
do sieci Internet z maksymalną 
prędkością 
– do komputera Abonenta 

96,75 zł 119,00 zł 



 

30 Mbit/s, od komputera 
Abonenta 2 Mbit/s 

Internet 50Mbit - Stały dostęp 
do sieci Internet z maksymalną 
prędkością 
– do komputera Abonenta 

50 Mbit/s,  od komputera 
Abonenta 3 Mbit/s 

129,27 zł 159,00 zł 

Internet 60Mbit - Stały dostęp 
do sieci Internet z maksymalną 
prędkością 
– do komputera Abonenta 

60 Mbit/s,  od komputera 
Abonenta 5 Mbit/s 

137,40 zł 169,00 zł 

Internet 75Mbit  - Stały dostęp 
do sieci Internet z maksymalną 
prędkością 
– do komputera Abonenta 

75 Mbit/s,  od komputera 
Abonenta 4 Mbit/s 

161,79 zł 199,00 zł 

Internet 100Mbit - Stały dostęp 
do sieci Internet z maksymalną 

178,05 zł 219,00 zł 



 

prędkością 
– do komputera Abonenta 

100 Mbit/s,  od 
komputera Abonenta 10 
Mbit/s 

Internet 120Mbit  - Stały 
dostęp do sieci Internet z 
maksymalną prędkością 
– do komputera Abonenta 

120 Mbit/s (wymagana 
Gigabitowa karta 
sieciowa),  od komputera 
Abonenta 15 Mbit/s 

182,93 zł 225,00 zł 

Internet  250Mbit - Stały 
dostęp do sieci Internet z 
maksymalną prędkością 
– do komputera Abonenta 

250 Mbit/s (wymagana 
Gigabitowa karta 
sieciowa) 

– od komputera Abonenta 
20 Mbit/s 

186,18 zł 229,00 zł 



 

Internet  500Mbit - Stały 
dostęp do sieci Internet z 
maksymalną prędkością 
– do komputera Abonenta 

500 Mbit/s (wymagana 
Gigabitowa karta 
sieciowa) 

– od komputera Abonenta 
20 Mbit/s 

194,31 zł 239,00 zł 

Internet  1Gbit (1000Mbit) - 
Stały dostęp do sieci Internet z 
maksymalną prędkością 
– do komputera Abonenta 

1000 Mbit/s (wymagana 
Gigabitowa karta 
sieciowa) 

– od komputera Abonenta 
25 Mbit/s 

 
 
 
 

210,57 zł 259,00 zł 



 

Rodzaj usługi Opłata 
podstawow

a (netto) 

Opłata 
podstawow

a (z VAT 
23%) 

Pakiet 2Mbit+ - Stały dostęp 
do sieci Internet z maksymalną 
prędkością 
– do komputera Abonenta 

2 Mbit/s, od komputera 
Abonenta 512 kbit/s 

56,10 zł 69,00 zł 

Pakiet 5Mbit+ - Stały dostęp 
do sieci Internet z maksymalną 
prędkością 
– do komputera Abonenta 

5 Mbit/s,  od komputera 
Abonenta 1 Mbit/s 

64,23 zł 79,00 zł 

Pakiet 10Mbit+ - Stały dostęp 
do sieci Internet z maksymalną 
prędkością 
– do komputera Abonenta 

10 Mbit/s,  od komputera 
Abonenta 1,5 Mbit/s  

72,36 zł 89,00 zł 



 

 
Pakiet 15Mbit+ - Stały dostęp 
do sieci Internet z maksymalną 
prędkością 
– do komputera Abonenta 

15 Mbit/s,  od komputera 
Abonenta 2 Mbit/s 

96,75 zł 119,00 zł 

Pakiet 25Mbit+ - Stały dostęp 
do sieci Internet z maksymalną 
prędkością 
– do komputera Abonenta 

25 Mbit/s,  od komputera 
Abonenta 3 Mbit/s 

113,01 zł 139,00 zł 

 
IV.  Pozostałe opłaty abonamentowe internet 

Rodzaj usługi Opłata 
podstawow

a (netto) 

Opłata 
podstawow

a (z VAT 
23%) 

Stały adres IP z klasy 
publicznej 

16,26 zł 20,00 zł 

Zwiększenie prędkości 16,26 zł 20,00 zł 



 

wysyłania o 10 Mbit/s (usługa 
ograniczona terytorialnie) 
Papierowa faktura VAT 
(wysyłana co miesiąc listem 
zwykłym) 

4,07 zł 5,00 zł 

 
V.  Pozostałe opłaty internet 

Rodzaj usługi Opłata 
podstawow

a (netto) 

Opłata 
podstawow

a (z VAT 
23%) 

Opłata za zawieszenie usługi 
na okres jednego miesiąca 

16,26 zł 20,00 zł 

Oplata za nieuzasadnione 
wezwanie serwisanta  

24,39 zł 30,00 zł 

Konfiguracja Routera 
będącego własnością 
Abonenta 

40,65 zł 50,00 zł 

Pomoc techniczna w lokalu 
Abonenta (każde rozpoczęte 
20 minut) 

24,39 zł 30,00 zł 

 



 

VI. Telefon komórkowy i Internet mobilny 

 

Rozmowy bez 
limitu 

Rozmowy i sms 
bez limitu 

Rozmowy, sms i 
mms bez limitu 

Opłata 
podstaw

owa 
(netto) 

Opłata 
podstawo

wa 
(z VAT 
23%) 

Opłata 
podsta
wowa 
(netto) 

Opłata 
podstawo

wa 
(z VAT 
23%) 

Opłata 
podstawo
wa (netto) 

Opłata 
podstawow

a 
(z VAT 
23%) 

Abonament 
miesięczny 

31,71 zł 39,00 zł 35,77 zł 44,00 zł 39,84 zł 49,00 zł 

Opłata za minutę 
połączenia z Polski 
do sieci stacjonarnych 
i komórkowych  w 
Polsce (nie dotyczy 
infolinii, nr-ów 
specjalnych i 
premium) 

bez 
opłat 

bez opłat 
bez 

opłat 
bez opłat bez opłat bez opłat 

Opłata za sms do 
polskich sieci 
komórkowych  

0,15 zł 0,19 zł 
bez 

opłat 
bez opłat bez opłat bez opłat 

Opłata za sms do 0,50 zł 0,62 zł 0,50 zł 0,62 zł 0,50 zł 0,62 zł 



 

polskich sieci 
stacjonarnych  
Opłata za mms do 
polskich sieci 
komórkowych 

0,32 zł 0,39 zł 0,32 zł 0,39 zł bez opłat bez opłat 

Pakiet danych w 
Polsce 

3,5 GB 5 GB 10 GB 

 
Rodzaj usługi Opłata 

podstawo
wa (netto) 

Opłata 
podstawow

a  (z VAT 
23%) 

Internet mobilny  2 GB (po 
wykorzystaniu pakietu danych 
prędkość jest ograniczana do 32 
kbit/s) 

16,25 zł 19,99 zł 

Internet mobilny 10 GB (po 
wykorzystaniu pakietu danych 
prędkość jest ograniczana do 32 
kbit/s) 

24,38 zł 29,99 zł 

Internet mobilny 25 GB (po 
wykorzystaniu pakietu danych 

30,07 zł 36,99 zł 



 

prędkość jest ograniczana do 32 
kbit/s) 
Internet mobilny 100 GB (po 
wykorzystaniu pakietu danych 
prędkość jest ograniczana do 32 
kbit/s) 

40,64 zł 49,99 zł 

Extra 1 GB (doładowanie po 
wykorzystaniu pakietu danych) 8,12 zł 9,99 zł 
Extra 3 GB (doładowanie po 
wykorzystaniu pakietu danych) 12,19 zł 14,99 zł 
Wymiana karty SIM 12,19 zł 14,99 zł 
dodatkowe 100GB w nocy (1:00-
8:00, dostępny dla 10,25,100 
GB; działa tylko wtedy gdy nie 
został wykorzystany  pakiet 
dzienny) 4,87 zł 5,99 zł 
 
 
 
 
 
 



 

VII. Miesięczne opłaty abonamentowe Telefon stacjonarny. 

 

Telefon 45 Telefon 200 Telefon 500 
Telefon Bez 

Limitu 

Opłata 
podstaw

owa 
(netto) 

Opłata 
podsta
wowa 
(z VAT 
23%) 

Opłata 
podstaw

owa 
(netto) 

Opłata 
podstawo

wa 
(z VAT 
23%) 

Opłata 
podsta
wowa 
(netto) 

Opłata 
podstaw

owa 
(z VAT 
23%) 

Opłata 
podstaw

owa 
(netto) 

Opłata 
podstaw

owa 
(z VAT 
23%) 

Abonament 
miesięczny 

15,45 zł 
19,00 

zł 
23,58 zł 29,00 zł 

56,10 
zł 

69,00 zł 60,17 zł 74,00 zł 

Opłata za 
minutę 
połączenia 
do sieci 
stacjonarny
ch w Polsce 

0,07 zł 0,09 zł 0,07 zł 0,09 zł 0,07 zł 0,09 zł 
bezpłatn

ie 
bezpłatn

ie 

Opłata za 
minutę 
połączenia 
do sieci 
komórkowy
ch w Polsce 

0,15 zł 0,19 zł 0,15 zł 0,19 zł 0,15 zł 0,19 zł 
bezpłatn

ie 
bezpłatn

ie 



 

Opłata za 
minutę 
połączenia 
do sieci 
Skynet 

bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie 

Bezpłatne 
minuty w 
abonamenci
e do 
Polskich 
sieci 
stacjonarny
ch i 
komórkowy
ch 

45 min 200 min 500 bez limitu 

Naliczanie 
sekundowe od 

1s 
sekundowe od 1s 

sekundowe od 
1s 

sekundowe od 1s 

 
 
 
 
 



 

VIII. Pozostałe opłaty abonamentowe Telefon. 
Rodzaj usługi Opłata 

podstawo
wa (netto) 

Opłata 
podstawow

a (z VAT 
23%) 

Blokada połączeń 
wychodzących – połączenia na 
numery o podwyższonej opłacie 
i na numery międzynarodowe 
poza Europę i US  

w abonamencie 

Blokada połączeń 
wychodzących –  na wybraną 
grupę numerów: 
międzystrefowe lub/i 
międzynarodowe lub/i do sieci 
komórkowych, 

4,07 zł 5,00 zł 

Szczegółowy, miesięczny wykaz 
połączeń (wydruk wysyłany co 
miesiąc listem zwykłym) 

12,20 zł 15,00 zł 

Szczegółowy, miesięczny wykaz 
połączeń (wydruk wysyłany co 
miesiąc na adres email) 

8,13 zł 10,00 zł 



 

Papierowa faktura VAT 
(wysyłana co miesiąc  listem 
zwykłym) 

4,07 zł 5,00 zł 

Faktura VAT w wersji 
elektronicznej (przesyłana co 
miesiąc  na adres email 

w abonamencie 

Usługa FAX2mail w pakiecie z 
abonamentem telefonicznym 

4,07 zł 5,00zł 

Usługa FAX2mail - samodzielna 16,26 zł 20,00zł 
Dodatkowa linia telefoniczna 16,26 zł 20,00zł 
Szczegółowy, miesięczny wykaz 
połączeń (dostępny przez 
stronę internetową) 

w abonamencie 

Zastrzeżenie danych Abonenta w abonamencie 
Poczta głosowa  w abonamencie 
Blokada prezentacji numeru 
wywołującego 

w abonamencie 

Odrzucanie połączeń 
anonimowych 

w abonamencie 

Połączenia oczekujące w abonamencie 
Przekierowanie połączeń przy 
braku odpowiedzi/ przy zajętym 

w abonamencie 



 

numerze/ natychmiastowe (nie 
dotyczy opłat za połączenia) 
IX. Opłaty jednorazowe telefon 

Rodzaj usługi Opłata 
podstawo
wa (netto) 

Opłata 
podstawow

a  (z VAT 
23%) 

Zmiana numeru na życzenie 
Abonenta 

39,84 zł 49,00 zł 

Wybór  numeru telefonu z puli 
złotych numerów 

243,90 zł 300,00 zł 

Naprawa lub modernizacja sieci 
w lokalu Abonenta (na życzenie 
Abonenta lub z przyczyn 
leżących po jego stronie) 

40,65 zł 50,00 zł 

Oplata za nieuzasadnione 
wezwanie serwisanta 

40,65 zł 50,00 zł 

Konfiguracja Bramki Voip 
będącej własnością Abonenta 

40,65 zł 50,00 zł 

Wysłanie duplikatu faktury VAT 
(listem zwykłym) 

4,07 zł 5,00zł 



 

X. Miesięczne opłaty abonamentowe Telewizja Cyfrowa 
Rodzaj usługi Opłata 

podstawo
wa (netto) 

Opłata 
podstawow

a (z VAT 
23%) 

Skynet TV Start 45,37 zł 49,00 zł  
Skynet TV Standard HD 54,63 zł 59,00 zł  
Instalacja usługi Multiroom 
(opłata jednorazowa za każdy 
dodatkowy dekoder) 

według 
kosztorysu 
- od 40,65 

zł 

według 
kosztorysu - 
od 50,00 zł 

Multiroom HD (opłata 
miesięczna za każdy dodatkowy 
dekoder) 

15,45 zł 
19,00 zł  

XI. Pozostałe opłaty Telewizja Cyfrowa 
Rodzaj usługi Opłata 

podstawo
wa (netto) 

Opłata 
podstawow

a (z VAT 
23%) 

Oplata za uszkodzenie/nie 
zwrócenie dekodera 

324,39 zł 399,00 zł 

Oplata za uszkodzenie/nie 40,65 zł 50,00 zł 



 

zwrócenie pilota od dekodera 
Oplata za uszkodzenie/nie 
zwrócenie kabla HDMI 

24,39 zł 
30,00zł 

Oplata za uszkodzenie/nie 
zwrócenie zasilacza od 
dekodera 

40,65 zł 
50,00 zł 

XII. Telewizja Cyfrowa - Usługi świadczone przez Skynet Sp. z o. o. i Evio sp. z 
o.o. lub Evio Polska sp. z o.o. 

Rodzaj usługi Opłata 
podstawowa 

(netto) 

Opłata 
podstawowa 

(brutto) 
Abonament Pakiet  Mini 23,05 zł 

miesięcznie 
24,90 zł 

miesięcznie 
Abonament Pakiet  Smart 37,29 zł 

miesięcznie 
39,90 zł 

miesięcznie 
Abonament Pakiet  Optimum 55,46 zł 

miesięcznie 
59,90 zł 

miesięcznie 
Abonament Pakiet  Platinum 73,09 zł 

miesięcznie 
89,90 zł 

miesięcznie 
Abonament Pakiet  EXTRA 
HD (pakiet obowiązkowy przy 
pakietach tematycznych i 

37,29 zł 
miesięcznie 

39,90 zł 
miesięcznie 



 

premium) 
Abonament Pakiet  Dzieci 
(pakiet tematyczny) 

7,31 zł 
miesięcznie 

7,90 zł 
miesięcznie 

Abonament Pakiet  Muzyka 
(pakiet tematyczny) 

8,24 zł 
miesięcznie 

8,90 zł 
miesięcznie 

Abonament Pakiet  Sport 
(pakiet tematyczny) 

10,09 zł 
miesięcznie 

10,90 zł 
miesięcznie 

Abonament Pakiet  Film i 
Seriale (pakiet tematyczny) 

15,65 zł 
miesięcznie 

16,90 zł 
miesięcznie 

Abonament Pakiet  Rodzinny 
(pakiet tematyczny) 

9,16 zł 
miesięcznie 

9,90 zł 
miesięcznie 

Abonament Pakiet  Nauka i 
podróże (pakiet tematyczny) 

10,09 zł 
miesięcznie 

10,90 zł 
miesięcznie 

Abonament Pakiet  Świat 
(pakiet tematyczny) 

5,46 zł 
miesięcznie 

5,90 zł 
miesięcznie 

Abonament Pakiet  MAXXX 
(pakiet premium) 

22,13 zł 
miesięcznie 

23,90 zł 
miesięcznie 

Abonament Pakiet Premium 
Canal+ (na czas nieokreślony) 
(pakiet premium) 

64,72 zł 
miesięcznie 

69,90 zł 
miesięcznie 

Abonament Pakiet Premium 
Canal+ (umowa na czas 

46,20 zł 
miesięcznie 

49,90 zł 
miesięcznie 



 

określony) (pakiet premium) 
Abonament Pakiet Premium 
HBO (na czas nieokreślony) 
(pakiet premium) 

27,69 zł 
miesięcznie 

29,90 zł 
miesięcznie 

Abonament Pakiet Premium 
Cinemax (na czas 
nieokreślony) (pakiet 
premium) 

13,80 zł 
miesięcznie 

14,90 zł 
miesięcznie 

usługa TV GO – abonament 
za pierwsze urządzenie 
mobilne (usługa dodatkowa) 

4,07 zł 
miesięcznie 

5,00 zł 
miesięcznie 

 


