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Netia: światłowodowy internet z TV przez 6 miesięcy za darmo
2018-11-07
Netia
wprowadziła
7
listopada nową ofertę
promocyjną, w ramach
której
oferuje
światłowodowy dostęp
do
internetu
(opcja
podstawowa: do 150
Mb/s, maksymalna do
900 Mb/s) oraz pakiety z
Elastyczną
Telewizją
Osobistą
przez
6
miesięcy za darmo.
W
przypadku
zakupu
samego
dostępu
do
internetu, od 7. miesiąca
cena wyniesie 50 zł. Z
kolei pakiet z Telewizją
Osobistą
w
wariancie
Elastycznym (samodzielny
dobór oferty programowej przez abonentów spośród blisko 220 kanałów, w tym blisko 120 w HD, pogrupowanych
tematycznie w ok. 20 pakietach, w cenie minimalnej 35 zł) od 7. miesiąca kosztuje 70 zł.
Ofertę telewizyjną można wzbogacić m.in. o pakiet kanałów i serwisów PPV Polsat Sport Premium, w których na
żywo dostępne są transmisje wszystkich meczów Ligi Mistrzów UEFA i najważniejszych spotkań Ligi Europy
UEFA. Podobnie jak internet i Elastyczna Telewizja Osobista, pakiet Polsat Sport Premium przez pierwszych 6
miesięcy jest w prezencie, a od 7. miesiąca jego cena wynosi 30 zł miesięcznie.
W ponad 470 salonach Plusa i Cyfrowego Polsatu na terenie całego kraju, klienci Grupy Cyfrowy Polsat mogą kupić
usługi Netii z rabatem smartDOM (-10 zł miesięcznie).
Za dopłatą w wysokości 20 zł miesięcznie (płatne od 7. miesiąca) można dostać dostęp do internetu o prędkości aż 300
Mb/s, a przyspieszenie do maksymalnie 900 Mb/s to dodatkowy koszt 40 zł miesięcznie w stosunku do ceny bazowej
opcji (150 Mb/s) dla dostępu w technologiach światłowodowych.
Dodatkowo można też m.in. dokupić usługi telefonii komórkowej No Limit (połączenia, SMS, MMS) z 2 GB
danych. Po pierwszych 6 miesiącach gratis, miesięczny abonament wynosi 20 zł.
Netia umożliwia też zakup usługi ze stałym adresem IP (dostępność zależna od technologii dostępowej). Również w tym
przypadku przez pół roku usługa jest darmowa, a następnie kosztuje 10 zł miesięcznie.
Światłowodowy internet, pakiety z TV, #LigaMistrzow i wiele innych przez pół roku za darmo! A może stały
adres IP do tego?:) #światłowód https://t.co/gDeVrpCX0t pic.twitter.com/vLZpTNjd8K
— NETIA SA (@NETIA_SA) 7 listopada 2018

