
W ramach oferty TV nasi Klienci
otrzymują bez dodatkowych opłat
miesięcznych:

·  Do 34 analogowych i ponad 70 cyfrowych programów 

telewizyjnych oraz ponad 70 cyfrowych programów 

radiowych1

·  Możliwość korzystania z oferty HD: 24 programy

HD gwarantujące doskonałą jakość odbioru

w najwyższej rodzielczości2 

·  Możliwość wyboru pakietu obcojęzycznego DigitalTV 

INTERNATIONAL2  
  Dostępny w następujących językach: tureckim, włoskim, hiszpańskim/

portugalskim, polskim, rosyjskim, greckim, serbskim, chorwackim,
bośniackim i arabskim. 

·  Możliwość wyboru zestawu do odbioru programów 

DigitalTV2, 3, 4 
  Moduł dostępu warunkowego HD (CI+) lub tuner HD wraz z kartą 

smartcard, ponoszony jest jedynie koszt przesyłki 9,90 €.

W ramach oferty dostępu do Internetu 
nasi Klienci otrzymują bez dodatkowych 
opłat miesięcznych:

Dostęp do Internetu z prędkością 1 Mbit w wersji podsta-

wowej – optymalnej na początek przygody z Internetem, 

z możliwością zwiększenia prędkości do maks. 150 Mbit/s za 

niewygórowaną opłatą. Łatwą instalację plug-and-play, umożli-

wiającą szybki i bezpieczny start w podróż po świecie Internetu.1

·  Dostęp do Internetu w wersji podstawowej z prędkością do 

1 Mbit/s1

·  Dostęp do Internetu bez limitów czasowych i transferu za 

zryczałtowaną opłatą

·  5 indywidualnych adresów e-mail, każdy ze skrzynką

o pojemności 100 MB

·  Jednorazowa opłata aktywacyjna za modem o dużej szyb-

kości transmisji wynosi 39 €
Spółka Grupy LEG

Dodatkowy bonus WohnPlus wyłącznie 

dla najemców lokali LEG:

Telewizja i Internet
teraz w jeszcze
atrakcyjniejszej ofercie!

Dane kontaktowe

Wszystkie usługi można zamawiać telefonicznie w Dziale 

Obsługi Klienta Unitymedia, dzwoniąc pod numer linii 

serwisowej udostępnionej wyłącznie dla najemców lokali 

LEG:

0180 6/6 63 11 15
20 centów / połączenie z niem. sieci stacjonarnych / maks. 60 centów / 
połączenie z sieci komórkowych

Poniedziałek–piątek: 8:00–20:00

Sobota: 8:00–16:00

Podczas rozmowy telefonicznej poinformuj operatora, że 

jesteś najemcą lokalu Grupy LEG.

Jesteśmy do dyspozycji przez całą dobę! Problemy 

techniczne można zgłaszać całodobowemu serwisowi 

technicznemu Unitymedia pod numerem:

0180 6/66 01 00 
20 centów / połączenie z niem. sieci stacjonarnych / maks. 60 centów / 
połączenie z sieci komórkowych

Przy współpracy z 

WohnServicePlus GmbH

Hans-Böckler-Straße 38 | 40476 Düsseldorf

Tel. 02 11 /45 68-0 | Faks 02 11 /45 68-261 | info@wohnserviceplus.de

www.wohnserviceplus.de



Lokale najemców LEG wyposażone są w nowoczesne gniazda 

multimedialne podłączone do sieci kablowej. Złącze to stanowi 

element wyposażenia mieszkania, a jego rozliczenie zostało ujęte 

w kosztach mediów. Dzięki temu nasi Klienci mogą korzystać

z bogatej oferty programów telewizyjnych i radiowych oraz

z dostępu do Internetu z prędkością 1 Mbit za zryczałtowaną opłatą.1

DigitalTV – nowości!

Delektuj się doskonałą jakością obrazu i dźwięku dzięki ofercie HD

z pakietem obcojęzycznym i korzystaj z jeszcze większego wyboru 

programów niż dotychczas – a wszystko to bez dodatkowych 

opłat miesięcznych.1 

Urządzenia niezbędne do odbioru programów HD udostępnia

fi rma Unitymedia a Klienci ponoszą jedynie koszty przesyłki

w wysokości 9,90 €.2 

Osoby korzystające już z oferty HD, pakietu obcojęzycznego lub 

zestawów do odbioru HD fi rmy Unitymedia prosimy o kontakt

z Działem Obsługi Klienta w celu zagwarantowania niezmienności 

opłat za korzystanie z wymienionych usług w przyszłości.3, 4 

Zamówienia można składać telefonicznie w Dziale Obsługi Klienta.

0180 6/6 63 11 15
20 centów / połączenie z niem. sieci stacjonarnych / maks. 60 centów / połączenie
z sieci komórkowych

Oferta HD – doskonała
jakość i maksymalna ostrość:

Das Erste HD6

ZDF HD6

ARTE HD (D, F)6

QVC HD6

QVC Plus HD6

HSE24 HD6

ServusTV HD6

RTL HD2

SAT.1 HD2

ProSieben HD2

RTL2 HD2

kabel eins HD2

VOX HD2

DMAX HD2

Super RTL HD2

sixx HD2

SPORT1 HD2

Deluxe Music HD2

RTL Nitro HD2

ProSieben MAXX HD2

Disney Channel HD2

VIVA HD2

Nickelodeon/COME-

DY CENTRAL HD2

DigitalTV INTERNATIONAL – telewizja
w języku ojczystym. Z możliwością
wyboru jednego z poniższych pakietów:

DigitalTV
TURCJA PODSTA-
WOWY:
SHOW TURK
TRGT EU News
ATV Avrupa
Euro D
EURO STAR
Power Türk TV
SAMANYOLU TV
NTV Avrupa
Euronews

DigitalTV
ROSJA:
RTVi
EuroNews
Nashe Kino
RTR Planeta
Detskij Mir
Channel One Russia
Teleklub 

DigitalTV
HISZPANIA/
PORTUGALIA:
24 Horas
TVEi
EuroNews
RTPi

DigitalTV
GRECJA:
Antenna 1 Europe
MAD

DigitalTV
POLSKA:
TV Polonia
itvn
TVP Info
TV Silesia

DigitalTV
BOŚNIA:
Hayat Plus
Balkanika Music
Television

DigitalTV
ARABSKI:
Mbc
euronews

DigitalTV
SERBIA:
PINK Extra
PINK Plus
PINK Music
Balkania Music
Television

DigitalTV
CHORWACJA:
HRT TV1
Balkanika Music
Television

DigitalTV
WŁOCHY:
Rai Uno
Rai Due
Rai Tre
Mediaset
Euronews

Drobnym drukiem:
1 Programy DigitalTV mogą być odbierane w wersji niekodowanej 

bezpośrednio za pomocą standardowych telewizorów z płaskim 

ekranem i kineskopowych wyposażonych w tuner do odbioru 

programów cyfrowych (DVB-C). Oferty DigitalTV oraz Internet są już 

dostępne w wielu obiektach LEG. Dostęp do oferty dla wszystkich 

Klientów będzie możliwy prawdopodobnie z końcem 2014 r. 

Informacje o dostępności usług w określonej lokalizacji można 

uzyskać w Dziale Obsługi Klienta pod numerem 0180 6/6 63 11 155. 

Ważne: koniecznie poinformuj operatora, że jesteś najemcą lokalu 

LEG! W Dziale Obsługi Klienta można również zamówić (płatne) 

usługi: szybkiego dostępu do Internetu, telefoniczne oraz bogatą 

ofertę płatnych programów telewizyjnych. 

2 Aby umożliwić korzystanie z oferty HD i pakietu obcojęzycznego 

fi rma Unitymedia udostępnia Klientom posiadającym telewizory 

wyposażone w gniazdo CI+ kartę smartcard i moduł HD do 

wyboru bez dodatkowych opłat miesięcznych lub tuner HD. 

Klient ponosi jedynie koszty przesyłki w wysokości 9,90 €. 

3 Klientom użytkującym lub planującym użytkowanie 

nowocześniejszych modeli odbiorników Unitymedia, takich jak np. 

Horizon, fi rma Unitymedia oferuje obniżkę miesięcznej opłaty za 

użytkowanie urządzenia o 3 €. Obniżka przyznawana jest Klientom, 

którzy nie będą korzystać z naszych modułów i tunerów HD. Dla 

każdego lokalu może być przyznana maks. jedna obniżka opłaty 

miesięcznie. W celu wprowadzenia zmian w umowie lub złożenia 

zamówienia prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta. 

4 W przypadku Klientów, którzy na podstawie zawartych płatnych 

umów już korzystają z oferty HD, pakietu obcojęzycznego 

lub odbiornika HD (modułu lub tunera HD), fi rma Unitymedia 

proponuje wprowadzenie zmian do umowy począwszy od 

kolejnego miesiąca bez dodatkowych opłat miesięcznych za 

wymienione usługi. W celu wprowadzenia zmian w umowie 

prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta. Nie ma możliwości 

automatycznego wprowadzenia zmian w umowie. 

5 20 centów / połączenie z niem. sieci stacjonarnych / maks. 60 

centów / połączenie z sieci komórkowych 

6 Transmisja w wersji niekodowanej

Stan: luty 2014, z zastrzeżeniem zmian i błędów


