
Porównanie cen internetu stacjonarnego 
wraz z telewizją wśród operatorów


Porównujemy ceny najniższych taryf dostępnych w ofercie dla nowych klientów 
(po rabatach za zgody marketingowe i e-fakturę), które multiregionalni operatorzy 

podali na swoich stronach internetowych. Ceny z 1 czerwca 2021 r

internet
telewizja

PLUS
do 300 Mb/s 
56 kanałów

zł60,00

ORANGE
do 300 Mb/s 
113 kanałów

zł99,98

T-MOBILE
do 300 Mb/s 
105 kanałów

zł84,00

NETIA
do 300 Mb/s 
77 kanałów

zł50,00

UPC
do 300 Mb/s 
132 kanały

zł74,99

PLAY
do 150 Mb/s 
41 kanałów

zł30,00

Najtańsza oferta

VECTRA
do 450 Mb/s 
39 kanałów

zł59,99

Najtańszy internet z telewizją

PLUS Telewizja satelitarna (Pakiet S) z dekoderem HD (1 zł na start). 0 zł przez 1 miesiąc. Internet światłowodowy lub w technologi CU/PON/HFC/ETTH. Prędkości pobierania do 300 Mb/s. Umowa na 24 m-ce. Internet mobilny  
5 GB/mies. w cenie. Promocyjna opłata aktywacyjna 49 zł. Pierwsze 3 m-ce za darmo (Internet). Ceny za abonament uwzględniają rabat 10 zł za e-fakturę oraz rabaty dostępne przy zachowaniu warunków programu 
smartDOM. Umowa na 24 miesiące. 

ORANGE Telewizja Pakiet Optymalny z dostępem do 113 kanałów, w tym 70 w jakości HD. W cenie telefon stacjonarny (rozmowy bez limitu). Internet światłowodowy lub w technologii CU/PON/HFC/ETTH. Prędkości pobierania do 
300 Mb/s Rabaty dostępne z umową na 24 mies. Aktywacja 49,99 zł (jednorazowo, dla nowych Klientów). Orange Światłowód dostępny w budynkach o typie zabudowy jednorodzinnej za dopłatą 20 zł/mies. Rabat 10 
zł/mies. dla Klientów przedłużających umowę. Pierwsze 2 miesiące za 0 zł dla nowych Klientów. Ceny zawierają rabaty za e-fakturę i zgody marketingowe (po 5 zł/mies.).

T-MOBILE Telewizja 110 kanałów TV w ramach IPLA z dekoderem MagentaRozrywka Box. Internet w technologii światłowodowej. Prędkości pobierania do 300 Mb/s. Opłata aktywacyjna 0 zł. Promocja 6 mies. za 0 zł dla internetu. 
Ceny zawierają rabaty za zgody marketingowe (5zł) i fakturę elektroniczną (5zł). Umowa na 24 miesiące. Oferta dla nowych i obecnych klientów. 

NETIA Telewizja z pakietem S (77 kanałów  / 41 HD), dekoder EVOBOX w cenie. Prędkości pobierania do 300 Mb/s. Technologia CU/PON/HFC/ETTH. Opłata aktywacyjna 59 zł za Internet oraz 1 zł za Telewizję. Ceny zawierają 
rabat 5 zł/mies. za zgody marketingowe oraz 5 zł/mies. za e-fakturę. 

UPC Telewizja z Dekoderem Horizon oraz TV internetową UPC TV Go. Technologia światłowodowa. Prędkości pobierania do 300 Mb/s. Koszt instalacji 1 zł. Cena zawiera rabat za wyrażenie zgód na: rachunek elektroniczny 5,01 
zł/mies., komunikację marketingową 5,01 zł/mies. Oferta dla nowych Klientów. Oferta dostępna w sieci UPC. Oferta ograniczona terytorialnie. Okres zobowiązania: 24 miesiące

VECTRA Telewizja PAKIET ZŁOTY, DEKODER HD. Internet w technologii HFC. Prędkości pobierania do 300 Mb/s. Opłata instalacyjna 1 zł. Ceny uwzględniają rabaty -5 zł za zgody marketingowe oraz -5 zł za e-fakturę. Cena łączna za 
usługi od 13 miesiąca 89,99 zł m-c. 

PLAY Telewizja z dekoderem PLAY NOW TV BOX. Prędkości pobierania do 150 Mb/s. Technologia HFC. Opłata instalacyjna 50 zł. Ceny dla klientów Play. Ceny uwzględniają rabat 5 zł za wybór e-faktury i terminowe płatności oraz 
rabat 5 zł za zgody marketingowe i na profilowanie. Podana liczba kanałów obejmuje programy gwarantowane i takie, które nie są elementem umowy i mogą zostać wycofane w trakcie jej trwania.


Dostawcy usług oferują wiele innych opcji, których to porównanie nie obejmuje (również oferty dostępne wyłącznie w określonych lokalizacjach).

Abonament w ofercie bez urządzenia dla abonentów taryf M, L lub Homebox, po rabatach 5 zł za zgody marketingowe i na profilowanie oraz 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Opłata miesięczna dotyczy umów zawartych na 24 miesiące. 
Hasło „najtańsza oferta” dotyczy ofert telewizji kablowej i internetowej oraz internetu stacjonarnego dostępnych na stronach internetowych multiregionalnych operatorów, aktualne na 30.04.2021. Telewizor dostępny w odrębnej umowie na 36 rat  
z dodatkową umową na internet mobilny. We wszystkich umowach ponosisz też opłatę aktywacyjną. Eleven Sports 1 4K dostępny w dodatkowo płatnym pakiecie. Podana liczba kanałów obejmuje programy gwarantowane i takie, które nie są 
elementem umowy i mogą zostać wycofane w trakcie jej trwania.



Umowę w promocji Netflix możesz zawrzeć od 22.04.2021 do 30.06.2021. Promocje Netflix możesz aktywować do 31.07.2021. Wartość Promocji stanowi równowartość 12 miesięcy lub 6 miesięcy Planu Standardowego (HD) Netflix (43zł/mies), 
odpowiednio 516zł i 258zł. W przypadku obecnych członków Netflix wartość prezentu zostanie przypisana do istniejącego Planu na koncie. Jeśli Netflix zmieni ceny lub skorzystasz z innego planu, okres, w którym możesz korzystać z Netflix w 
prezencie, skróci się lub wydłuży. Oferta nie podlega wymianie ani zwrotowi na gotówkę zgodnie z obowiązującym prawem i nie można jej wymienić na subskrypcje podarunkowe Netflix. Wartość oferty można wykorzystać do innego planu 
subskrypcji Netflix. Po zakończeniu bezpłatnego dostępu do Twojego rachunku Play dopiszemy opłatę zgodnie z wybranym planem Netflix. Z usługi można zrezygnować w dowolnym momencie. Usługę Netflix świadczy Netflix International B.V. 
korzystanie z Netflix pomniejsza pakiet danych.



Oferta internetu stacjonarnego dostępna na wybranych obszarach i świadczona jest w technologii HFC. Prezentowane prędkości dotyczą prędkości pobierania danych. 


