
Cennik usług NovumNet w planach GIGA NET dla Klientów Indywidualnych

1. Opłaty aktywacyjne

Nazwa opłaty Wysokość opłaty

Opłata aktywacyjna przy Umowie na czas nieokreślony 220,00 zł

Opłata aktywacyjna przy Umowie na 12 miesięcy 110,00 zł

Opłata aktywacyjna przy Umowie na 24 miesiące 1,23 zł

2. Opłaty abonamentowe

 Taryfa GIGA NET 20 GIGA NET 50 GIGA NET MAX

Miesięczna kwota abonamentu - przy umowie na czas nieokreślony 50,75 zł 77,99 zł 108,67 zł

Miesięczna kwota abonamentu - przy Umowie na czas 12 miesięcy 44,89 zł 68,99 zł 95,99 zł

Miesięczna kwota abonamentu - przy Umowie na czas 24 miesiące 38,99 zł 59,99 zł 75,99 zł

Pakiet Danych 20 GB 50 GB 100 GB+200 GB*

* Szczegóły dotyczące usługi znajdują się w punkcie 6.2. poniżej. 

3. Opłaty za usługi dodatkowe

Nazwa opłaty Wysokość opłaty

Wymiana wadliwej karty SIM bez dodatkowych opłat

Wydanie karty SIM w przypadku utraty 50,00 zł jednorazowo

Wysyłka duplikatu faktury 6,50 za zdarzenie

4. Ulgi
4.1. Ulga w zakresie opłaty aktywacyjnej

Nazwa opłaty Wysokość ulgi

Ulga w zakresie opłaty aktywacyjnej przy Umowie na 12 miesięcy 110,00 zł

Ulga w zakresie opłaty aktywacyjnej przy Umowie na 24 miesiące 218,77 zł

4.2. Ulga w zakresie opłaty aktywacyjnej 
przypadająca na każdy miesiąc obowiązywania Umowy na czas oznaczony

Nazwa opłaty Wysokość ulgi

Miesięczna ulga w zakresie opłaty aktywacyjnej przy Umowie na 12 miesięcy 9,16 zł

Miesięczna ulga w zakresie opłaty aktywacyjnej przy Umowie na 24 miesiące 9,11 zł

4.3. Ulga w zakresie opłaty abonamentowej

Nazwa opłaty
Wysokość ulgi

GIGA NET 20 GIGA NET 50 GIGA NET MAX

Ulga (kwota brutto) w zakresie opłaty abonamentowej przy Umowie na 12 miesięcy 70,29 zł 107,98 zł 152,16 zł

Ulga (kwota brutto) w zakresie opłaty abonamentowej przy Umowie na 24 miesiące 282,19 zł 431,97 zł 784,33 zł

4.4. Ulga w zakresie opłaty abonamentowej 
przypadająca na każdy miesiąc obowiązywania Umowy na czas oznaczony

Nazwa opłaty
Wysokość ulgi

GIGA NET 20 GIGA NET 50 GIGA NET MAX

Ulga (kwota brutto) w zakresie opłaty abonamentowej przy Umowie na 12 miesięcy 5,86 zł 9,00 zł 12,68 zł

Ulga (kwota brutto) w zakresie opłaty abonamentowej przy Umowie na 24 miesiące 11,76 zł 18,00 zł 32,68 zł
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5. Opłaty wyrównawcze (kary umowne)

Wysokość opłaty wyrównawczej (kary umownej ) należnej z tytułu rozwiązania Umowy zawartej na czas określony przed zakończeniem okresu, na jaki umowa została zawarta, obliczana jest 
jako iloczyn: (a) liczby miesięcy przypadających pomiędzy dniem rozwiązania umowy zawartej na czas określony a dniem, w którym upływa okres, na jaki umowa na czas określony została 
pierwotnie zawarta, oraz (b) określonych w poniższej Tabeli jednostkowych opłat wyrównawczych z tytułu opłaty abonamentowej i opłaty aktywacyjnej.

Nazwa opłaty
Wysokość opłaty wyrównawczej (ulgi brutto) 
 za każdy miesiąc pozostały do końca okresu,  

na jaki umowa została pierwotnie zawarta

Opłata wyrównawcza związana z przyznaną ulgą na opłacie aktywacyjnej i abonamentowej dla Umowy na czas określony 12 miesięcy – GIGA NET 20 15,02 zł

Opłata wyrównawcza związana z przyznaną ulgą na opłacie aktywacyjnej i abonamentowej dla Umowy na czas określony 12 miesięcy – GIGA NET 50 18,16 zł

Opłata wyrównawcza związana z przyznaną ulgą na opłacie aktywacyjnej i abonamentowej dla Umowy na czas określony 12 miesięcy – GIGA NET MAX 21,84 zł

Opłata wyrównawcza związana z przyznaną ulgą na opłacie aktywacyjnej i abonamentowej dla Umowy na czas określony 24 miesięcy – GIGA NET 20 20,87 zł

Opłata wyrównawcza związana z przyznaną ulgą na opłacie aktywacyjnej i abonamentowej dla Umowy na czas określony 24 miesięcy – GIGA NET 50 27,11 zł

Opłata wyrównawcza związana z przyznaną ulgą na opłacie aktywacyjnej i abonamentowej dla Umowy na czas określony 24 miesięcy – GIGA NET MAX 41,79 zł

6. Postanowienia ogólne

6.1. Pakiet Danych 
6.1.1. „Pakiet Danych” jest odnawiany dla każdego Okresu Rozliczeniowego. Dane z pakietu niewykorzystane w danym Okresie Rozliczeniowym przepadają z jego końcem. Po wyczerpaniu 
„Pakietu Danych” nastąpi ograniczenie prędkości transmisji do 32 kb/s. Rozliczenie zużycia Pakietu Danych dokonywane jest za każdy rozpoczęty 1kB osobno za dane wysłane i za dane 
odebrane. 

6.2. Pakiet GIGA NET MAX
6.2.1. W ramach pakietu „GIGA NET MAX”, Abonent może wykorzystać 100 GB w ciągu całego Okresu Rozliczeniowego oraz 200 GB w godzinach 1:00-8:00.
Wykorzystanie pakietu 200 GB powoduje pobieranie danych z pakietu 100 GB. 

6.3. Pozostałe warunki świadczenia pakietów danych
6.3.1. Abonent może korzystać tylko i wyłącznie z usługi transmisji danych przez APN “t-novum.pl”.
6.3.2. W przypadku wykorzystywania pakietów na smartfonach, wysyłanie i odbieranie danych możliwe jest po zmianie ustawienia APN na “t-novum.pl”.
6.3.3. Usługi telekomunikacyjne podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 23%. Podane w cenniku ceny są cenami brutto, zawierają podatek VAT w wysokości 23%.  
W przypadku zmiany stawki VAT Novum S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany stawek przewidzianych w Cenniku.
6.3.4. Opłaty abonamentowe są naliczane miesięcznie i płatne z góry. Niewykorzystanie Pakietu Danych w Okresie Rozliczeniowym nie powoduje obniżki opłaty abonamentowej. W przypadku 
rozpoczęcia świadczenia Usługi w trakcie Okresu Rozliczeniowego lub zakończenia korzystania z usługi w trakcie Okresu rozliczeniowego Pakiet Danych oraz opłata abonamentowa liczone są 
proporcjonalnie do liczby dni, w których Usługa była świadczona. 
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