
L/p Rodzaj usługi
Pakiet domowy

 MINI*
Pakiet domowy

Standard*
Pakiet domowy 

MAX*

1 Abonament  telefoniczny 30,75 zł 20,90 zł 14,75 zł

2 Abonament  telewizyjny** 22,00 zł 54,00 zł lub 69,00 zł 1 54,00 lub 69,00 zł

3 Abonament  - internet GPON** -- 55,00 zł lub 72,00 zł 1 55,00 lub 72,00 zł

4 Abonament  - internet  HFC** -- -- 45,00 lub 60,00 zł

5 Przyłączenie do sieci RTK 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł

6 Do służb spec. 997,998,999,914,915 Lokalnie bezpłatnie Lokalnie bezpłatnie Lokalnie bezpłatnie

7 Połączenia  wewnątrz sieci RTK – całą dobę Lokalnie bezpłatnie Lokalnie bezpłatnie Lokalnie bezpłatnie

8 Połączenia lokalne i strefowe           T1*** 0,25zł / 3 min 0,25zł / 3 min 0,25zł / 3 min

9 Połączenia lokalne i strefowe           T2*** 0,25zł / 6 min 0,25zł / 6 min 0,25zł / 6 min

10 Połączenia międzystrefowe              T3*** 0,30zł /  min 0,30zł / min 0,30zł / min

11 Połączenia międzystrefowe              T4*** 0,15zł / min 0,15zł / min 0,15zł / min

12 Połączenia do sieci komórkowej       T5 *** 0,19zł / 30 sek 0,19 zł / 30 sek 0,19 zł / 30 sek

13 Połączenia do sieci  Inteligentnej np.070XX Wg.  cennika  operatora  świadczącego  usługę

14 Połączenia  międzynarodowe 0płata wg cennika 0płata wg cennika 0płata wg cennika

Usługi dodatkowe na żądanie
15 Stały miesięczny wydruk połączeń Bezpłatnie Bezpłatnie Bezpłatnie

16 Jednorazowy miesięczny wydruk połączeń 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł

17 Taryfikacja szczegółowa na CD-ROM 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł

18 Windykacja należności /koszty upomnienia/ 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł

19 Zmiana numeru abonenckiego 30,75 zł 20,90 zł 14,75 zł

20 Identyfikacja numeru – opłata miesięczna Bezpłatnie Bezpłatnie Bezpłatnie

21 Zastrzeżenie numeru Bezpłatnie Bezpłatnie Bezpłatnie

22  Blokowanie, odblokowanie poł. z numerami 070XX Bezpłatnie Bezpłatnie Bezpłatnie

23 Ograniczenie połączeń wychodzących Bezpłatnie Bezpłatnie Bezpłatnie

24 Opłata za wydrukowanie dokumentu wpłaty w kasie RTK 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł

*      Czas  połączenia - za każde rozpoczęte : 1min,3 min,6 min  
**    Wysokość opłat określają odrębne cenniki   
***  Opłaty podane bez podatku VAT 
Abonament telefoniczny dla pierwszej linii telefonicznej.- pozostałe linie tel. jak w  taryfie  STANDARD 
Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2022



MULTIMEDIALNY  PAKIET  DOMOWY  MULTI-MINI  -  opracowany  dla  tych  z  Państwa,  którzy  korzystają  z  usług  telewizji  kablowej  i
zawarli  umowę  na  korzystanie  z  TV Perłowej lub chcą korzystać z telefonu bez żadnych innych usług.
Abonenci,  którzy  zgodnie  z  zawartą  umową,  odbierają  pakiet telewizyjny TV Perłowej,  mogą  skorzystać  z  przyłączenia  telefonu  domowego  do  sieci
telekomunikacyjnej  RTK,  wnosząc  opłatę  przyłączeniową  w  wysokości  1 zł + VAT .  W  pakiecie  tym  znajdą  Państwo  także  bezpłatne  usługi  dodatkowe.
Warunkiem  podpisania  umowy  i  korzystanie  z  Multimedialnego  Pakietu  Domowego  MULTI-MINI  jest  terminowe  regulowanie  opłat  za
korzystanie  z  telewizyjnego  TV Perłowej.    

MULTIMEDIALNY  PAKIET  DOMOWY  MULTI-STANDARD / D     MULTI-STANDARD      -  1opracowany  dla  tych  z  Państwa,  którzy  korzystają
z  usług  telewizji  kablowej  i  zawarli  umowę  na  korzystanie  z  telewizyjnego  Pakietu TV Rubinowej lub TV Diamentowej, lub posiadają samą usługę
internetową GPON bez telewizji.
Abonenci, którzy  zgodnie  z  zawartą  umową,  odbierają  Pakiet  TV Rubinoej lub Diamentowe  j  , lub sam internet GPON  mogą  skorzystać  z  przyłączenia
telefonu  domowego  do  sieci  telekomunikacyjnej  RTK,  wnosząc  opłatę  przyłączeniową  w  wysokości  1 zł + VAT .  W  pakiecie  tym  znajdą  Państwo  także
bezpłatne  usługi  dodatkowe. 
Warunkiem  podpisania  umowy  i  korzystanie  z  Multimedialnego  Pakietu  Domowego MULTI- STANDARD/D MULTI- STANDARD  jest
terminowe  regulowanie  opłat  za  korzystanie  z  telewizyjnego  Pakietu  TV Rubinowej lub Diamentowej.

MULTIMEDIALNY  PAKIET  DOMOWY MULTI- MAX/ D MULTI- MAX  -  opracowany  dla  tych  z  Państwa,  którzy  korzystają  z  usług
telewizji  kablowej  i  zawarli  umowę  na  korzystanie  z  telewizyjnego  Pakietu  TV Rubinowej lub TV Diamentowej oraz umowę  na  usługę  dostępu  do
internetu.  
Abonenci,  którzy  zgodnie  z  zawartą  umową,  odbierają   Pakiet  TV Rubinowej/Diamentowej  i posiadają  aktywny   modem  dostępu  do  internetu,  mogą
skorzystać  z  przyłączenia  telefonu  domowego  do  sieci  telekomunikacyjnej  RTK,  wnosząc  opłatę  przyłączeniową  w  wysokości  1 zł + VAT.  W  pakiecie
tym  znajdą  Państwo  także  bezpłatne  usługi  dodatkowe.
Warunkiem  podpisania  umowy  i  korzystanie  z  Multimedialnego  Pakietu  Domowego MULTI-  MAX/D MULTI-  MAX jest  terminowe
regulowanie  opłat  za  korzystanie  z  telewizyjnego  Pakietu TV Max i  usługi  dostępu  do  internetu. 

OKRESY  TARYFIKACYJNE 

   T 1 Od 8.00 – 22.00  W dni robocze             T4 Od 18.00 – 22.00 W dni robocze

   T 2 Od 22.00-8.00 W dni robocze        Przez całą dobę W soboty, niedziele i dni świąteczne

Przez całą dobę W soboty, niedziele i dni świąteczne T5 Przez całą dobę We wszystkie dni tygodnia

T 3 Od 8.00 – 18.00 W dni robocze


