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CENNIK USŁUGI SDI ŚWIADCZONEJ PRZEZ TP S.A. 
 
 
Tabela 1.  Opłaty jednorazowe 
 
Poz. PKWiU Rodzaj usługi Opłata 

podst. [zł] 
Kwota VAT 

[zł] 
Opłata 

końcowa 
[zł] 

1 2 3 4 5 6 
1. 64.2 Uzyskanie dostępu do systemu SDI  

za każde zakończenie łącza: 
1. na czas nieokreślony 800,00 56,00 856,00 

  2. na czas określony – 24 miesięcy 500,00 35,00 535,00 
2. 64.2 Zmiana dostępu do systemu SDI  

z czasu określonego na czas 
nieokreślony 

wg poz. 1 pkt 1 pomniejszona o 
kwotę wg poz. 1 pkt 2 

3. 64.2 Zmiana Abonenta w związku  
z wygaśnięciem umowy albo jej 
rozwiązaniem 40,00 2,80 42,80 

 

Tabela 2. Miesięczne opłaty abonamentowe  
 
Poz. PKWiU Rodzaj dostępu  Opłata 

podst. [zł] 
Kwota VAT 

[zł] 
Opłata 

końcowa 
[zł] 

1 2 3 4 5 6 
1. 64.2 Dostęp do systemu SDI – za każde 

zakończenie łącza dla umów 
zawartych na czas określony i 
nieokreślony 130,00 9,10 139,10 

2. 64.2 Zawieszenie na życzenie Abonenta 
świadczenia usługi SDI na okres nie 
krótszy niż 1 miesiąc jednak nie dłużej 
niż 12 miesięcy – za każdy rozpoczęty 
miesiąc. 

50% kwoty wg poz.1 niniejszej tabeli 
(opłatę pobiera się z góry za cały okres 

zawieszenia) 

 

Tabela 3. Opłaty za inne usługi 
 
Poz. PKWiU Rodzaj usługi Opłata 

podst. [zł] 
Kwota VAT 

[zł] 
Opłata 

końcowa 
[zł] 

1 2 3 4 5 6 
1. 64.2 Ponowne włączenie do systemu SDI 

terminala SDI uprzednio wyłączonego 
z powodu nieuregulowania należnych 
opłat za usługi lub nieprzestrzegania 
postanowień regulaminu. 240,00 16,80 256,80 

2. 64.2 Zmiana miejsca instalacji terminala SDI 120,00 8,40 128,40 



  
 

Cennik świadczenia usługi SDI Strona 2 z 2 

 
Objaśnienia i informacje do Cennika  
 
Tabela 1. 
1. Opłata określona w poz. 1. obejmuje zestawienie i przetestowanie bezpośredniego łącza z 

lokalizacji Abonenta do najbliższego punktu dostępu do Internetu należącego do TP S.A. 
Pobierana jest jednorazowo od podmiotów, z którymi TP S.A. zawarła umowę o świadczenie 
usługi SDI, w trybie i na warunkach określonych w „Regulaminie świadczenia usługi SDI 
przez TP S.A.” 

2. TP S.A. na życzenie Abonenta rozkłada opłatę określoną w poz. 1. na maksymalnie 4 równe 
raty płatne w następujących po sobie miesiącach. 

3. Opłata określona w poz. 3. pobierana jest w związku z rozwiązaniem albo wygaśnięciem 
umowy z dotychczasowym Abonentem, jeśli numer analogowej linii telefonicznej i analogowa 
linia telefoniczna, za pomocą której realizowano usługę SDI nie zostały jeszcze 
zagospodarowane przez TP S.A. 

 
Tabela 2. 
1. Wartość opłaty abonamentowej nie zależy od długości czasu korzystania z dostępu 

do Internetu. 
2. Przez zawieszenie, o którym mowa w poz. 2, rozumie się zaprzestanie świadczenia usługi 

SDI na cały okres trwania zawieszenia oraz odłączenie terminala SDI od systemu SDI. 
 
 
 
 
 
 
Traci moc obowiązującą „Cennik usługi SDI świadczonej przez TP S.A. w okresie pilotowym”, 
stanowiący załącznik nr 2 do uchwały nr 237/99 Zarządu TP S.A. z dnia 14.10.1999 r. 

 


