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Szanowni Państwo

 Rozwijamy się i zmieniamy dla Państwa! Wykorzystując najnowsze technologie i stale modernizując naszą sieć, możemy
dostarczać najwyższej jakości usługi telekomunikacyjne do miejsc, w których chcecie Państwo z nich korzystać.

Okres pandemii postawił  przed nami wszystkimi nowe wyzwania.  Zmianie musiały ulec sposoby wykonywania pracy i
nauki, korzystania z usług publicznych i medycznych, spędzania wolnego czasu, prowadzenia biznesu, czy nawet praktyki religijne.
Media elektroniczne i internet stały się jedyną alternatywą dla lockdownu. Internet i Telewizja, będące dotąd wygodnym dodatkiem
do życia, stały się nagle jego podstawą. Wzrosło zapotrzebowanie na prędkość Internetu i na dobrej jakości usługi telewizyjne (m. in.
transmisje z kościołów parafialnych, transmisje 4K). Ewentualna przerwa w dostępności usług miała daleko idące konsekwencje. W
sytuacji  ograniczeń  epidemiologicznych  sprostanie  takim  potrzebom  wymagało  od  nas  niezwykłego  wysiłku  finansowego  i
organizacyjnego do przeprowadzenia niezbędnych inwestycji. 

Z  satysfakcją  możemy stwierdzić,  że  zaistniała  sytuacja   nie  tylko  nie  spowodowała  spadku jakości  czy  ograniczeń  w
dostępie do naszych usług, ale podnieśliśmy ich poziom i zakres. Wzrosła szybkość naszego Internetu tak, by zdalna praca i nauka
były jak najmniej uciążliwe. Wprowadziliśmy usługę Chopin Go, aby dać możliwość oglądania ulubionych programów telewizyjnych
w dogodnym dla Państwa czasie na dowolnym urządzeniu i w dowolnym miejscu.
              Wprowadzamy również nową usługę Telewizji Internetowej, dającą dostęp do usług telewizyjnych jedynie za pomocą łącza
internetowego od dowolnego dostawcy Internetu. W naszej ofercie wzrosła ilość kanałów telewizyjnych HD i 4K, pojawiły się nowe
stacje radiowe.

Przeprowadziliśmy inwestycje infrastrukturalne mające zapewnić wyższą odporność naszej sieci na awarie, a więc wyższą
pewność dostępu do usług internetowych czy telewizyjnych. Nasz dział obsługi Abonenta wydłużył godziny świadczenia pomocy. 

Powoli wracamy po pandemii do normalności, ale oczekiwania wobec nas jako dostawcy telekomunikacyjnego nie maleją.
Zmiany w sposobach pracy,  nauki  i  rozrywki  oraz w technologii  spowodowały,  że  potrzeby Państwa stale rosną,  a  pewność w
dostępie do usług stała się oczywistością.

W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy:
 Każdy Abonent zyskał dostęp do Internetu o przepływności 650 Mb/s;
 W wybranych lokalizacjach przyśpieszyliśmy Internet do prędkości 1 Gb/s;
 Uruchomiliśmy nowe programy w jakości 4 K, HD oraz nowe cyfrowe kanały radiowe;  
 Uruchomiliśmy transmisję mszy świętych z kolejnych kościołów na terenie Pomorza;
 Wprowadzamy nową usługę Telewizji Internetowej;
 Uruchomiliśmy usługę Chopin GO; 
 Przyjmujemy zgłoszenia serwisowe oraz rozwiązujemy problemy Abonentów przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Niemniej wzrost kosztów pracy, materiałów, energii i opłat licencyjnych zmusza nas do dokonania korekty cen niektórych
usług. W związku z tym informujemy, że od 1 sierpnia 2021 r.  nastąpią zmiany w Cenniku Usług Telekomunikacyjnych. Do dnia
wejścia zmian w życie, Klienci którzy zawarli z nami umowę na usługi telewizyjne mogą zrezygnować z umowy bez konsekwencji.
Nowe cenniki są już dostępne na naszej stronie internetowej https://  pelmar  .pl a zmiany zostały ujęte także w tabeli poniżej.
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OPŁATY ABONAMENTOWE Przed zmianami Po zmianach

Dostęp do podstawowych kanałów telewizyjnych 1 17,82zł  19,44 zł

Pakiety telewizyjne:

Pakiet cyfrowy Stalowy  2   3,24 zł 3,24 zł

Pakiet cyfrowy Brązowy 20,52 zł 22,68 zł

Pakiet cyfrowy Srebrny 41,04 zł 45,36 zł

Pakiet cyfrowy Złoty 63,72 zł 66,96 zł

Pakiet cyfrowy Platynowy 87,48 zł 87,48 zł

Pakiet Start Box3 20,52 zł 21,55 zł

Telewizja Online - Chopin GO 4 7,00 zł 7,35 zł

MULTIROOM 5 14,90 zł 15,65 zł

MULTIROOM MINI 6 9,72 zł 10,21 zł

Pakiet Telewizji Internetowej Podstawowy 7 - 29,90 zł

Pakiet Telewizji Internetowej Familijny 7 - 39,90 zł

Pakiet Telewizji Internetowej Pełny 7 - 44,90 zł

OPŁATY ABONAMENTOWE PREMIUM 4

Pakiet Canal+ P6  59,40 zł 59,40 zł

Pakiet Canal+ P8   64,80 zł 64,80 zł

Pakiet HBO 28,00 zł 28,00 zł

Pakiet HBO GO 29,90 zł  29,90 zł

Pakiet Eleven 14,90 zł 14,90 zł

Pakiet Cinemax 10,00 zł 10,00 zł

Pakiet dla dorosłych 5,40 zł 5,40 zł

TV Republika 5,40 zł 5,40 zł

Pakiet Junior 8 20,00 zł 21,60 zł

Pakiet Junior plus 8 20,00 zł 21,60 zł

Pakiet Kinomaniaka 8 29,80 zł 32,18 zł

Pakiet na Ostro 8 29,80 zł 32,18 zł

Pakiet Mix 8 29,80 zł 32,18 zł

Pakiet Rodzinny 8 29,80 zł 32,18 zł

Pakiet SMART 8 29,80 zł 32,18 zł

Pakiet Styl Życia 8 29,80 zł 32,18 zł

1. Usługa wymagana do wszystkich Pakietów telewizyjnych.
2. Programy dostępne z Pakietem  Stalowym są również dostępne nieodpłatnie drogą rozsiewczą naziemną.
3. Usługa aktywna jest z co najmniej jednym pakietem Premium za wyjątkiem Pakietów: TV Republika, Dla Dorosłych.
4. Usługa jest aktywna ze wszystkimi Pakietami telewizyjnymi za wyjątkiem Pakietu Stalowego.
5. Usługa umożliwia (za pomocą drugiego dekodera lub modułu CAM) dostęp do takiego samego Pakietu programów jaki jest dostarczony Abonentowi na podstawie Umowy Abonenckiej. Usługa
dostępna w zależności od możliwości  technicznych od Pakietu cyfrowego „Brązowego”. Możliwość uruchomienia usługi tylko na jednym dodatkowym odbiorniku TV.
6. Usługa umożliwia (za pomocą drugiego dekodera lub modułu CAM) odbiór kanałó w dla dzieci z pakietu głównego oraz zawartość Pakietu Cyfrowego Stalowego. Możliwość uruchomienia usługi na
dwóch dodatkowych odbiornikach TV.
7. Usługa wymaga aktywnego Pakietu internetowego z przepływnością minimum 150 Mb/s.
8. Pakiet dostępny wyłącznie z Pakietem Start Box.

Mamy nadzieję,  że te niewielkie różnice w cenie zwrócimy Państwu w postaci  jeszcze wyższej  jakości  oraz większego
zakresu dostarczanych usług. Naszą misją,  jako regionalnego operatora jest walka z wykluczeniem cyfrowym. Chcemy zapewnić
naszym Abonentom, bez względu na miejsce ich zamieszkania, dostęp do takich samych usług, jak mieszkańcom dużych ośrodków
miejskich.   Zachęcamy  do  kontaktu  z  naszą  infolinią  tel.  58  536  17  03  lub  poprzez  stronę  internetową  www.pelmar.pl .
Przygotowaliśmy dla Państwa ciekawe promocje.

Zapraszamy do korzystania z usług  Pelmaru, największego regionalnego operatora telekomunikacyjnego na Kociewiu!

                                           W imieniu Pelmar Sp. z o.o.
                                           Prokurent

Tadeusz Nowakowski 


