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ŚWIATŁOWODOWY PRZEŁOM W DOSTĘPIE DO TV I INTERNETU 

JUŻ W PAŃSTWA  DOMU !

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że najszybsze łącze internetowe wraz z Telewizją 

Światłowodową, są już dostępne w Państwa domu.

Wszystko dzięki naszej najnowszej infrastrukturze światłowodowej (najlepsze medium jakie znamy), która 

umożliwia przesyłanie danych nawet do 1Gb/s, pozwalające bez strat jakości korzystać z TV i Internetu. Co 

ważne, konstrukcja techniczna światłowodu sprawia, że jest on stabilny i odporny na wszelkie zakłócenia 

pogodowe. To także, tylko jedno gniazdo do TV i Internetu i brak anten, tak więc ułatwiony montaż w 

mieszkaniu.

Zachęcamy do wypróbowania zalet, jakie niesie ze sobą najnowsza technologia światłowodowa.

MEGA PROMOCJA !!!

Przy wyborze pakietu MINI + Internet – 5 miesięcy za symboliczne 1 zł brutto miesięcznie !

Przy wyborze pakietu SMART + Internet – 5 miesięcy za symboliczne 1 zł brutto miesięcznie !

Przy wyborze pakietu OPTIMUM + Internet – 4 miesiące za symboliczne 1 zł brutto miesięcznie !

+ HBO na 2 miesiące gratis !

Przy wyborze pakietu PLATINUM + Internet – 4 miesiące za symboliczne 1 zł brutto miesięcznie !

+ HBO na 2 miesiące gratis !

Do ilości miesięcy w promocji, zalicza się miesiąc, w którym została podpisana umowa

Istnieje możliwość skorzystania z oferty pakietu telewizyjnego lub samego internetu. 

Wszystkie formalności można załatwić bez wychodzenia z domu, wystarczy skontaktować się z naszym biurem 

obsługi Klienta, pod poniższym numerem telefonu.

                      61-624-77-12                       

Zachęcamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą, która dostępna jest na naszej stronie www

https://www.bdi.net.pl

https://www.bdi.net.pl/


Wyciąg z cennika promocyjnych pakietów telewizyjnych obowiązującego od 01.11.2017.

Pakiet MINI + Internet Pakiet SMART + Internet

Pakiet telewizji MINI

Opłata aktywacyjna 49 zł

Internet 50 Mb/s – umowa na 24 miesiące 59 zł

Internet 100 Mb/s – umowa na 24 miesiące 64 zł

Pakiet telewizji SMART

Opłata aktywacyjna 49 zł

Internet 50 Mb/s – umowa na 24 miesiące 79 zł

Internet 100 Mb/s – umowa na 24 miesiące 84 zł

Pakiet OPTIMUM + Internet Pakiet PLATINUM + Internet

Pakiet telewizji OPTIMUM

Opłata aktywacyjna 49 zł

Internet 50 Mb/s – umowa na 24 miesiące 99 zł

Internet 100 Mb/s – umowa na 24 miesiące 104 zł

Pakiet telewizji PLATINUM

Opłata aktywacyjna 49 zł

Internet 50 Mb/s – umowa na 24 miesiące 114 zł

Internet 100 Mb/s – umowa na 24 miesiące 119 zł

Wszystkie podane ceny są cenami brutto.


