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CENNIK USŁUGI 

DOSTĘP DO INTERNETU DSL TP 
ŚWIADCZONEJ PRZEZ TELEKOMUNIKACJĘ POLSKĄ S.A. 

 
Tabela 1. Opłaty instalacyjne. 

Poz. PKWiU Rodzaj usługi Opłata 
podstawowa 

[zł] 

Kwota 
podatku 

VAT  
[zł] 

Opłata 
końcowa  

[zł] 

1 2 3 4 5 6 

1. 64.20.1 Instalacja usługi dostęp do Internetu DSL TP dla 
wszystkich opcji. 

799,00 175,78 974,78 

 
 
 
Tabela 2.  Miesięczne opłaty abonamentowe za usługę dostęp do Internetu DSL tp. 

Poz. PKWiU Opcja usługi Opłata 
podstawowa 

[zł] 

Kwota 
VAT 
[zł] 

 

Opłata 
końcowa 

[zł] 
 

1 2 3 4 5 6 

1. 64.20.1 DSL 250 

Stały dostęp do sieci Internet z maksymalną 

prędkością transmisji do / od Abonenta 256 

kbit/s / 128 kbit/s. 

Stała 4 adresowa podsieć publicznych adresów 

IP na interfejsie LAN modemu*.  

E-security podstawowy pakiet bezpieczeństwa 

sieciowego realizowany na platformie 

operatora. 

Indywidualny profil usługowy. 

Brak ograniczeń ilości przesyłanych informacji.  

100 MB przestrzeni dyskowej na dowolną liczbę 

kont poczty elektronicznej i serwer www w 

domenie internetdsl.pl. 

139,00 30,58 169,58 

2. 64.20.1 DSL 500 

Stały dostęp do sieci Internet z maksymalną 

prędkością transmisji do / od Abonenta 512 

kbit/s / 128 kbit/s. 

Stała 4 adresowa podsieć publicznych adresów 

IP na interfejsie LAN modemu*.  

E-security podstawowy pakiet bezpieczeństwa 

sieciowego realizowany na platformie 

operatora. 

Indywidualny profil usługowy. 

Brak ograniczeń ilości przesyłanych informacji.  

100 MB przestrzeni dyskowej na dowolną liczbę 

kont poczty elektronicznej i serwer www w 

domenie internetdsl.pl. 

179,00 39,38 218,38 
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3. 64.20.1 DSL 1000 

Stały dostęp do sieci Internet z maksymalną 

prędkością transmisji do / od Abonenta 1024 

kbit/s / 256 kbit/s. 

Stała 4 adresowa podsieć publicznych adresów 

IP na interfejsie LAN modemu*.  

E-security podstawowy pakiet bezpieczeństwa 

sieciowego realizowany na platformie 

operatora. 

Indywidualny profil usługowy. 

Brak ograniczeń ilości przesyłanych informacji.  

100 MB przestrzeni dyskowej na dowolną liczbę 

kont poczty elektronicznej i serwer www w 

domenie internetdsl.pl. 

229,00 50,38 279,38 

4. 64.20.1 DSL 2000 

Stały dostęp do sieci Internet z maksymalną 

prędkością transmisji do / od Abonenta 2048 

kbit/s / 256 kbit/s. 

Stała 8 adresowa podsieć publicznych adresów 

IP na interfejsie LAN modemu*.  

E-security podstawowy pakiet bezpieczeństwa 

sieciowego realizowany na platformie 

operatora. 

Indywidualny profil usługowy. 

Brak ograniczeń ilości przesyłanych informacji.  

150 MB przestrzeni dyskowej na dowolną liczbę 

kont poczty elektronicznej i serwer www w 

domenie internetdsl.pl. 

299,00 65,78 364,78 

5. 64.20.1 DSL 4000 

Stały dostęp do sieci Internet z maksymalną 

prędkością transmisji do / od Abonenta 4096 

kbit/s / 512 kbit/s. 

Stała 8 adresowa podsieć publicznych adresów 

IP na interfejsie LAN modemu*.  

E-security podstawowy pakiet bezpieczeństwa 

sieciowego realizowany na platformie 

operatora. 

Indywidualny profil usługowy. 

Brak ograniczeń ilości przesyłanych informacji.  

150 MB przestrzeni dyskowej na dowolną liczbę 

kont poczty elektronicznej i serwer www w 

domenie internetdsl.pl. 

349,00 76,78 425,78 

6. 64.20.1 DSL 8000 

Stały dostęp do sieci Internet z maksymalną 

prędkością transmisji do / od Abonenta 8192 

kbit/s / 640 kbit/s. 

Stała 8 adresowa podsieć publicznych adresów 

IP na interfejsie LAN modemu*.  

E-security podstawowy pakiet bezpieczeństwa 

sieciowego realizowany na platformie 

operatora. 

Indywidualny profil usługowy. 

Brak ograniczeń ilości przesyłanych informacji.  

150 MB przestrzeni dyskowej na dowolną liczbę 

kont poczty elektronicznej i serwer www w 

domenie internetdsl.pl. 

399,00 87,78 486,78 
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7. 64.20.1 DSL 15000 

Stały dostęp do sieci Internet z maksymalną 

prędkością transmisji do / od Abonenta 15360 

kbit/s / 800 kbit/s. 

Stała 8 adresowa podsieć publicznych adresów 

IP na interfejsie LAN modemu*.  

E-security podstawowy pakiet bezpieczeństwa 

sieciowego realizowany na platformie 

operatora. 

Indywidualny profil usługowy. 

Brak ograniczeń ilości przesyłanych informacji.  

150 MB przestrzeni dyskowej na dowolną liczbę 

kont poczty elektronicznej i serwer www w 

domenie internetdsl.pl. 

499,00 109,78 608,78 

 
Tabela 3. Inne opłaty 

Poz. PKWiU Rodzaj usług Opłata 
podstawowa 

[zł] 

Kwota 
VAT 
[zł] 

 

Opłata 
końcowa 

[zł] 
 

1 2 3 4 5 6 

1. 64.2 Zaawansowany pakiet bezpieczeństwa 

realizowany w oparciu o wirtualny Firewall 

realizowany na platformie TP (opłata 

miesięczna). 

149,00 32,78 181,78 

 

2. 64.2 Funkcjonalność routera z translacją adresów 

NAT (jednorazowa opłata aktywacyjna). 

49,00 10,78 59,78 

3. 64.20.1 Zmiana Abonenta w wyniku przejęcia praw i 

obowiązków wynikających z umowy. 
Bez opłat 

4. 64.20.1 Zmiana miejsca instalacji. 50% właściwej opłaty 

instalacyjnej końcowej 

wskazanej w Tabeli 1   poz. 1 

5. 64.20.1 Zmiana opcji usługi: 

a) na wyższą opcję prędkości łącza 
Bez opłat 

b) na niższą opcję prędkości łącza 149,00 32,78 181,78 

 

6. 64.2 Dodatkowa przestrzeń dyskowa w pakietach po 

50 MB - opłata miesięczna za każdy pakiet 50 

MB. 

10,00 2,20 12,20 

7. 64.20.1 Zawieszenie na wniosek Abonenta świadczenia 

usługi dostęp do Internetu DSL TP (na okres 

nie krótszy niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż 

dwanaście miesięcy). 

50 % właściwej miesięcznej 

opłaty abonamentowej 

końcowej przewidzianej w Tabeli 

2 dla właściwej opcji 

8. 64.20.1 Ponowne rozpoczęcie świadczenia usługi 

dostęp do Internetu DSL TP po jej zawieszeniu.  
Bez opłat 

9. 64.20.1 Stała 8 adresowa podsieć publicznych adresów 
IP na interfejsie LAN modemu dla opcji DSL 
1000 (opłata miesięczna). 

149,00 32,78 181,78 

 

10. 64.20.1 Zwiększenie maksymalnej prędkości transmisji 
od Abonenta do 512 kbit/s dla opcji DSL 1000 i 
DSL 2000 (opłata miesięczna). 

49,00 10,78 59,78 

11. 64.20.1 Serwer DHCP dla funkcjonalności routera z 
translacją adresów NAT (jednorazowa opłata 
aktywacyjna). 

99,00 21,78 120,78 
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Objaśnienia i informacje do Tabeli 1 
 
1. Opłata określona w Tabeli 1 obejmuje instalację, przetestowanie urządzeń i usługi dostęp do 

Internetu DSL tp z lokalu Abonenta do sieci Internet. Pobierana jest jednorazowo od osób, z 
którymi TP S.A. („TP”) zawarła umowę o świadczenie usługi dostęp do Internetu DSL tp przez TP 
S.A., w trybie i na warunkach określonych w Regulaminie korzystania z  usługi dostęp do Internetu 
DSL tp świadczonej przez TP S.A.  

2. Urządzenia udostępnione Abonentowi pozostają własnością TP. 
 
Objaśnienia i informacje do Tabeli 2 
 
1. Opłata abonamentowa jest płatna z góry za każdy miesiąc świadczenia usługi. 
2. W opłacie abonamentowej określonej w Tabeli 2 zawarte jest: 

1. korzystanie przez Abonenta z określonej opcji usługi dostęp do Internetu DSL tp. Usługi 

właściwe dla danej opcji są wyszczególnione w Tabeli 2. Przy zmianie opcji usługi dostęp 

do Internetu DSL tp, Abonent ponosi opłaty wyszczególnione w Tabeli 3 poz. 5 i traci 

uprawnienia do korzystania z pakietu usług dla dotychczasowej opcji uzyskując 

uprawnienia do korzystania z pakietu usług dla nowej opcji usługi dostęp do Internetu DSL 

tp. Równocześnie każdorazowo zmianie ulega numeracja stałej podsieci publicznych 

adresów IP, 

2. opłata za użytkowanie urządzeń. 

3. Stała podsieć publicznych adresów IP umożliwia wykorzystanie przez Abonenta odpowiednio: dla 
opcji wskazanej w Tabeli 2 poz. 1,2 i 3 – z 1 (słownie: jednego) stałego adresu IP, dla opcji 
wskazanej w Tabeli 2 poz. 4, 5, 6 i 7 – z 5 (słownie: pięciu) stałych adresów IP.  

4. W ramach usług dodatkowych ujętych w opłacie abonamentowej TP oferuje przyznanie i obsługę 
domeny internetdsl.pl. dla Abonentów wszystkich opcji. TP umożliwia Abonentowi rejestrację 
domeny funkcjonalnej.com.pl, .pl, .org.pl itp. w NASK. Opłaty za aktywację i użytkowanie domeny 
funkcjonalnej są ponoszone przez Abonenta na rzecz NASK zgodnie z obowiązującym cennikiem 
NASK. TP nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia pomiędzy Abonentem i NASK.  

 
 
Objaśnienia i informacje do Tabeli 3 
 
1. W przypadku aktywowania przez Abonenta usługi wymienionej w Tabeli 3 poz. 2 Abonent traci 

możliwość użytkowania opcji stałej podsieci publicznych adresów IP wymienionej w Tabeli 2 oraz 
Tabeli 3 poz. 9 na rzecz translacji adresów z prywatnej podsieci adresowej na jeden publiczny 
adres IP. 

2. Opłatę wskazaną w Tabeli 3 poz. 7 pobiera się za każdy kolejny rozpoczęty miesiąc, w którym 
usługa dostęp do Internetu DSL tp jest zawieszona. 

3. Stała podsieć publicznych adresów IP w opcji wskazanej w Tabeli 3 poz. 9 umożliwia 
wykorzystanie przez Abonenta – 5 stałych adresów IP. Opcję przewidzianą w Tabeli 3 poz. 9 
Abonent może zamówić jednokrotnie dla jednego dostępu w opcji DSL 1000. 

 


