
                                                                                                                                      
                                       
 
 
Oferta ważna od  01.10.2019      
 

 

BEMOWO PISKIE, DRYGAŁY 

ŚWIATŁOWÓD w Twojej miejscowości (Internet, TV) 
 

PROMOCYJNE PAKIETY USŁUG  

Paczka INTERNET + TV SMART 

100/30 Mb/s + 152 kanałów w tym (86 HD) 97,00 zł brutto (umowa na 2 lata) 
 

Paczka INTERNET + TV OPTIMUM 

150/30 Mb/s + 203 kanałów w tym (118 HD) 123,00 zł brutto (umowa na 2 lata) 
 

Paczka INTERNET + TV PLATINUM 

300/50 Mb/s + 235 kanały w tym (134 HD) 166,00 zł brutto (umowa na 2 lata) 
  
Aktywacja, usługi dodatkowe i pakiety Premium: 
- Premium Canal + (umowa na czas nieokreślony) – 69,90 zł brutto/miesięcznie 
- Premium Canal + (umowa na minimum 1 rok)   – 49,90 zł brutto/miesięcznie 
- HBO (umowa na czas nieokreślony) - 29,90 zł brutto/ miesięcznie 
- Cinemax (umowa na czas nieokreślony) – 14.90 zł brutto/miesięcznie 
- Pakiety Premium dostępne tylko dla posiadaczy pakietów Optimum i Platinum 

 

Aktywacja i usługi dodatkowe: 
- Instalacja – aktywacja usługi: BLOK: 100,00 zł brutto, DOM: od 300,00 zł brutto (umowa na 24mc) 
- Usługa multiroom – (drugi taki sam pakiet TV w danej lokalizacji) –  20 zł brutto miesięcznie 
- Usługa TV świadczona jest przy współpracy z EVIO. 
 

Jesteś związany umową z innym Operatorem? To nie problem!  

Przejdź do nas, a od chwili uruchomienia usługi aż do zakończenia umowy 

z obecnym Operatorem korzystasz za jedyne 1,23 zł brutto miesięcznie! 

>Promocja obowiązuje tylko abonamentu za Internet< 
 

FAN-TEX A.G. Hirsztritt                                     

ul. Wojska Polskiego 59A                                                   www.fantex.pl            
19-300 Ełk                                                                                      fantexu                           
tel. 87 621 08 04                                                                            fantex.pl 

 

 

 

 
Oferta ważna od  01.10.2019      
 

BEMOWO PISKIE, DRYGAŁY 

ŚWIATŁOWÓD w Twojej miejscowości (Internet, TV) 

PROMOCYJNA OFERTA INTERNETOWA  

INTERNET 
ŚWIATŁOWODOWY 

UMOWA NA               
24 mc 

UMOWA NA               
12 mc 

Internet 100/30 Mb/s 55,00 zł 65,00 zł 

Internet 150/30 Mb/s 65,00 zł 75,00 zł 

Internet 300/50 Mb/s 75,00 zł 85,00 zł 

Instalacja  
(opłata jednorazowa) 

BLOK DOM BLOK DOM 

100,00 zł Od 300,00 zł* 200,00 zł Od 500,00 zł* 

Urządzenie ONT FTTH użyczenie GRATIS*** dzierżawa 10,00 zł/mc 
*standardowe przyłącze do 15 metrów, licząc od granicy działki do budynku 
** wszystkie kwoty podane w tabeli sa cenami brutto 
***urządzenie użyczane/dzierżawione Klientowi na czas trwania umowy 

PROMOCYJNA OFERTA TV 

              
 

 
 

 
Warunki dodatkowe: 
- usługa dostępna w wybranych lokalizacjach powiatu piskiego, oferta PROMOCYJNA ważna do odwołania, 
- pełna szybkość zadeklarowana w pakietach dostępna tylko przy połączeniu kablowym, nie dotyczy WIFI we          
własnej sieci 
- podane ceny są cenami brutto oraz uwzględniają rabat za e-fakturę (- 5,00 zł) 
- ŚWIATŁÓWÓD to Internet bez limitu przesyłu danych 
- ŚWIATŁOWÓD to najwyższa jakość świadczonej usługi bez względu na panujące warunki pogodowe 

 

ZAPRASZAMY ! 

          Tel. 87 621 08 04                      Tel. 660 326 839 

 

 

PAKIET TV 
UMOWA NA               

24 mc 
INSTALACJA 

SMART (152 kanałów w tym 86 HD) 49,00 zł Od 100,00 zł 

OPTIMUM (203 kanałów w tym 118 HD) 65,00 zł Od 100,00 zł 

PLATINUM (235 kanały w tym 134 HD) 97,00 zł Od 100,00 zł 


