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Cennik us∏ugi dost´p do Internetu DSL TP Êwiadczonej 
przez Telekomunikacj´ Polskà S.A.

Op∏ata instalacyjnaTabela 1

Poz. PKWiU Rodzaj us∏ugi Op∏ata Kwota Op∏ata 
podst. VAT koƒcowa 

[z∏] [z∏] [z∏] 

1  2 3 4 5 6 

1 64.20.1 Instalacja us∏ugi dost´p do Internetu
DSL TP dla opcji 799,00 175,78 974,78 
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Miesi´czne abonamentowe op∏aty podstawowe za us∏ugi dost´p do Internetu DSL TPTabela 2

Poz. PKWiU Rodzaj us∏ugi Op∏ata Kwota Op∏ata 
podst. VAT koƒcowa 

[z∏] [z∏] [z∏] 

1 2 3 4 5 6 

1 64.20.1 Korzystanie z us∏ugi dost´p 
do Internetu DSL TP w opcjach: 

1. DSL 512 249,00 54,78 303,78 

Sta∏y dost´p do sieci Internet 
z maksymalnà szybkoÊcià transmisji 
do / od komputera Abonenta 
512 kbit/s / 128 kbit/s, 

Sta∏a 4-adresowa podsieç publicznych 
adresów IP na interfejsie LAN modemu,* 

E-security – podstawowy pakiet 
bezpieczeƒstwa sieciowego realizowany 
na platformie operatora,

Indywidualny profil us∏ugowy, 

Brak ograniczeƒ iloÊci przesy∏anych 
informacji, 

100 MB przestrzeni dyskowej na dowolnà 
liczb´ kont poczty elektronicznej 
i serwer www 
w domenie firma.internetdsl.pl. 

2. DSL 1 449,00 98,78 547,78

Sta∏y dost´p do sieci Internet 
z maksymalnà szybkoÊcià transmisji 
do / od komputera Abonenta 
1Mbit/s / 256kbit/s,

Sta∏a 8-adresowa podsieç publicznych 
adresów IP na interfejsie LAN modemu,* 

E-security podstawowy pakiet 
bezpieczeƒstwa sieciowego 
realizowany na platformie operatora,

Indywidualny profil us∏ugowy, 

Brak ograniczeƒ iloÊci przesy∏anych 
informacji, 

150 MB przestrzeni dyskowej na dowolnà 
liczb´ kont poczty elektronicznej 
i serwer www w domenie 
firma.internetdsl.pl.

* Patrz objaÊnienia do Tabeli 2. pkt 3. 
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Inne op∏atyTabela 3

Poz. PKWiU Rodzaj us∏ugi Op∏ata Kwota Op∏ata 
podst. VAT koƒcowa 

[z∏] [z∏] [z∏] 

1 2 3 4 5 6 

1. 64.2 Zaawansowany pakiet bezpieczeƒstwa 149,00 32,78 181,78
realizowany w oparciu o wirtualny 
Firewall realizowany na platformie 
operatora (op∏ata miesi´czna)

2. 64.2 FunkcjonalnoÊç routera z translacjà 299,00 65,78 364,78
adresów NAT 
(jednorazowa op∏ata aktywacyjna)

3. 64.20.1 Zmiana Abonenta w wyniku przej´cia 149,00 32,78 181,78
uprawnieƒ do abonamentu us∏ugi

4. 64.20.1 Zmiana miejsca instalacji 50% w∏aÊciwej op∏aty instalacyjnej

5. 64.20.1 Zmiana opcji us∏ugi:
a) na wy˝szà opcj´ pr´dkoÊci ∏àcza 149,00 32,78 181,78
b) na ni˝szà opcj´ pr´dkoÊci ∏àcza 279,00 61,38 340,38

6. 64.2 Pakiety dodatkowej przestrzeni dyskowej 49,00 10,78 59,78
(op∏ata miesi´czna): 
w pakietach po 50 MB
za ka˝dy pakiet 50 MB

7. 64.20.1 Zawieszenie na wniosek Abonenta 
Êwiadczenia us∏ugi dost´p 
do Internetu DSL TP 
(na okres nie krótszy ni˝ jeden miesiàc 
i nie d∏u˝szy ni˝ dwanaÊcie miesi´cy)

8. 64.20.1 Ponowne rozpocz´cie Êwiadczenia Bez op∏at
us∏ugi dost´p do Internetu DSL TP 
po jej zawieszeniu

50 % w∏aÊciwej op∏aty netto
przewidzianej w Tabeli 2. poz. 1.
powi´kszonej o kwot´ nale˝nego
podatku VAT
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ObjaÊnienia i informacje do Tabeli 1.

1. Op∏ata okreÊlona w Tabeli 1., poz. 1. obejmuje instalacj´, przetestowanie urzàdzeƒ i us∏ugi dost´p do Internetu DSL TP z lokalu
Abonenta do sieci Internet. Pobierana jest jednorazowo od osób, z którymi TP S.A. zawar∏a Umow´ na Êwiadczenie us∏ugi
dost´p do Internetu DSL TP, w trybie i na warunkach okreÊlonych w Regulaminie Êwiadczenia us∏ugi dost´p 
do Internetu DSL TP przez TP S.A. 

2. Urzàdzenia udost´pnione Abonentowi pozostajà w∏asnoÊcià TP S.A.
3. Do op∏at podstawowych jest doliczany podatek od towarów i us∏ug w wysokoÊci wskazanej w ustawie 

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us∏ug (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z póên. zm.). Podatek od towarów 
i us∏ug nie b´dzie doliczany do op∏at podstawowych w przypadku Êwiadczenia us∏ugi dost´pu do Internetu DSL TP 
na rzecz podmiotów zwolnionych od podatku, wymienionych w poz. 13. i 14. Za∏àcznika nr 4 ww. Ustawy.

ObjaÊnienia i informacje do Tabeli 2.

1. Op∏ata abonamentowa jest p∏atna z góry za ka˝dy miesiàc Êwiadczenia us∏ugi.
2. W op∏acie abonamentowej okreÊlonej w Tabeli 2. zawarte jest:

a) korzystanie przez Abonenta z okreÊlonej opcji us∏ugi dost´p do Internetu DSL TP. Us∏ugi w∏aÊciwe dla danej opcji 
sà wyszczególnione w Tabeli 2. Przy zmianie opcji us∏ugi dost´p do Internetu DSL TP, Abonent ponosi op∏aty wyszczególnione 
w Tabeli 3., poz. 5., traci uprawnienia do korzystania z pakietu us∏ug dla dotychczasowej opcji i nabywa uprawnienia 
do korzystania z pakietu us∏ug dla nowej opcji us∏ugi dost´p do Internetu DSL TP. RównoczeÊnie ka˝dorazowo zmianie ulega
numeracja sta∏ej podsieci publicznych adresów IP,

b) op∏ata za u˝ytkowanie urzàdzeƒ.
3. Sta∏a podsieç publicznych adresów IP umo˝liwia wykorzystanie przez Abonenta odpowiednio: dla opcji z Tabeli 2. 

poz.1. opcja 1. – 1 sta∏ego adresu IP, dla opcji z Tabeli 2. poz.1. opcja 2. – 5 sta∏ych adresów IP. 
4. W ramach us∏ug dodatkowych uj´tych w op∏acie abonamentowej TP S.A. oferuje przyznanie i obs∏ug´ domeny

firma.internetdsl.pl. dla Abonentów wszystkich opcji. TP S.A. umo˝liwia Abonentowi rejestracj´ domeny funkcjonalnej: .com.pl,
.pl, .org.pl itp. w NASK.  Op∏aty za aktywacj´ i u˝ytkowanie domeny funkcjonalnej sà ponoszone przez Abonenta na rzecz 
NASK zgodnie z obowiàzujàcym Cennikiem. TP S.A. nie ponosi odpowiedzialnoÊci za rozliczenia pomi´dzy Abonentem i NASK. 

5. Podatek od towarów i us∏ug jest naliczany w sposób okreÊlony w ust. 3. ObjaÊnieƒ i informacji do Tabeli 1.

ObjaÊnienia i informacje do Tabeli 3.

1. W przypadku aktywowania przez Abonenta us∏ugi wymienionej w Tabeli 3., poz. 2. Abonent traci mo˝liwoÊç u˝ytkowania opcji
sta∏ej podsieci publicznych adresów IP wymienionej w Tabeli 2., poz. 1. na rzecz translacji adresów z prywatnej podsieci
adresowej na jeden publiczny adres IP.

2. Op∏at´ wskazanà w Tabeli 3. poz. 7. pobiera si´ za ka˝dy kolejny rozpocz´ty miesiàc, w którym us∏uga dost´p 
do Internetu DSL TP jest zawieszona.

3. Podatek od towarów i us∏ug jest naliczany w sposób okreÊlony w ust. 3. ObjaÊnieƒ i informacji do Tabeli 1. 
Us∏ugi okreÊlone w poz. 1., 2. i 6. nie podlegajà zwolnieniu od podatku od towarów i us∏ug.



Wi´cej informacji nt. Rozwiàzaƒ dla biznesu 
TELEKOMUNIKACJI POLSKIEJ znajdà Paƒstwo na stronie
www.telekomunikacja.pl i pod bezp∏atnym numerem
B∏´kitna Linia TP Biznes 9330.


