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Cennik usługi TeleGO Opieka dla Klientów Indywidualnych
1. Opłaty aktywacyjne

LP. Nazwa opłaty
Wysokość opłaty [zł]

Netto Brutto

1. Opłata aktywacyjna przy umowie na czas nieokreślony 80,49  99,00

2. Opłata aktywacyjna przy umowie na 18 miesięcy 16,18  19,90

3. Opłata aktywacyjna przy umowie na 36 miesięcy 1,00 1,23 

2. Opłaty abonamentowe

LP. Nazwa opłaty
Wysokość opłaty [zł]

Netto Brutto

1. Opłata miesięczna dla Umowy zawartej na czas nieokreślony 47,97 59,00  

2. Opłata miesięczna dla Umowy zawartej na 18 miesięcy 21,06 25,90 

3. Opłata miesięczna dla Umowy zawartej na 36 miesięcy 12,93 15,90  

3. Opłaty za Terminal Abonencki do usługi TeleGO Opieka

LP. Nazwa opłaty
Wysokość opłaty [zł]

Netto Brutto

1. Koszt Terminala Abonenckiego STANDARD przy zawarciu umowy na czas nieokreślony* 243,09  299,00   

2. Koszt Terminala Abonenckiego STANDARD przy zawarciu umowy na okres 18 miesięcy* 161,79 199,00  

3. Koszt Terminala Abonenckiego STANDARD przy zawarciu umowy na okres 36 miesięcy* 104,88 129,00  

*Powyższe opłaty nie dotyczą klientów, którzy posiadają usługę t-novum lub zawrą umowę na usługę TeleGO Telefon wraz z usługą TeleGO Opieka.

4. Inne opłaty

LP. Nazwa opłaty
Wysokość opłaty [zł]

Netto Brutto

1. Opłata za telefoniczną pomoc techniczną związaną z rekonfiguracją urządzenia do obsługi usługi TeleGO Opieka (za zdarzenie) 40,65  50,00 

5. Ulga w zakresie opłaty aktywacyjnej
LP. Nazwa opłaty Wysokość opłaty brutto [zł]

1. Ulga w zakresie opłaty aktywacyjnej przy Umowie na 18 miesięcy 79,10

2. Ulga w zakresie opłaty aktywacyjnej przy Umowie na 36 miesięcy 97,77

6.Ulga w zakresie opłaty abonamentowej
LP. Nazwa opłaty Wysokość  miesięcznej opłaty brutto [zł]

1. Ulga w zakresie opłaty abonamentowej przy Umowie na 18 miesięcy 33,10 

2. Ulga w zakresie opłaty abonamentowej przy Umowie na 36 miesięcy 43,10  

7.Ulga w zakresie opłaty za Terminal Abonencki (nie dotyczy klientów posiadających usługę TeleGO Telefon)
LP. Nazwa opłaty Wysokość opłaty brutto [zł]

1. Ulga w zakresie opłaty za Terminal Abonencki STANDARD przy Umowie na 18 miesięcy 100,00  

2. Ulga w zakresie opłaty za Terminal Abonencki STANDARD przy Umowie na 36 miesięcy 170,00  

8.Opłata wyrównawcza (kara umowna)
Wysokość opłaty wyrównawczej (kary umownej) należnej z tytułu rozwiązania Umowy zawartej na czas określony przed zakończeniem okresu, na jaki umowa została zawarta , obliczana jest jako iloczyn: (a) liczby miesięcy przypa-
dających pomiędzy dniem rozwiązania umowy zawartej na czas określony a dniem, w którym upływa okres, na jaki umowa na czas określony została pierwotnie zawarta, oraz (b) określonych w poniższej Tabeli jednostkowych opłat 
wyrównawczych z tytułu opłaty abonamentowej, opłaty aktywacyjnej oraz opłaty za urządzenie ( nie dotyczy abonentów posiadających usługę TeleGO Telefon lub abonentów zawierających umowe bez urządzenia).

LP. Nazwa opłaty Wysokość opłaty wyrównawczej (ulgi brutto) za każdy miesiąc 
pozostały do końca okresu, na jaki umowa została pierwotnie zawarta 

1.
Opłata wyrównawcza związana z przyznaną ulgą na opłacie aktywacyjnej, abonamentowej dla Umowy na czas określony 
18 miesięcy  - dotyczy abonentów zawierających umowę bez urządzenia lub klientów usługi TeleGO Telefon.

37,49 zł

2.
Opłata wyrównawcza związana z przyznaną ulgą na opłacie aktywacyjnej, abonamentowej dla Umowy na czas określony 
36 miesięcy - dotyczy abonentów zawierających umowę bez urządzenia lub klientów usługi TeleGO Telefon.

45,81 zł

3.
Opłata wyrównawcza związana z przyznaną ulgą na opłacie aktywacyjnej, abonamentowej i na Terminal Abonencki 
STANDARD dla Umowy na czas określony 18 miesięcy  - dotyczy abonentów zawierających umowę  z urządzeniem

43,05 zł

4.
Opłata wyrównawcza związana z przyznaną ulgą na opłacie aktywacyjnej, abonamentowej i na Terminal Abonencki 
STANDARD dla Umowy na czas określony 36 miesięcy  - dotyczy abonentów zawierających umowę  z urządzeniem

50,54 zł

8.1 Opłata aktywacyjna jest naliczana jednorazowo i płatna z góry.
8.2 Abonament – jest naliczany miesięcznie i płatny z góry. Wszystkie opłaty miesięczne w cenniku płatne są z góry.
8.3 Usługi podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 23%. Podane w cenniku ceny są cenami brutto, zawierają podatek VAT w wysokości 23%. W przypadku zmiany stawki VAT Telego Sp. z o.o. zastrzega  

sobie prawo do zmiany stawek przewidzianych w Cenniku.

 

   


