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Promocja kwietniowa Netii 
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Główne zmiany w nowej ofercie Netii 

• Wprowadzenie przełomowej usługi GigaNagrywarki 

 

• Pół roku Telewizji za 1 zł/mies. 

 

• Uzupełnienie oferty pakietowej Netii o  usługę telefonii 

komórkowej 

 

• Kampania telewizyjna  
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2-godzinne nagranie 
 

Usługa pozwalająca na przewinięcie programu o 2 godziny. 
 

W odróżnieniu od timeshiftingu, oferuje możliwość przewinięcia programu o 

2 godziny w przypadku, gdy klient aktywuje usługę. 

Usługi dostępne w GigaNagrywarce 

Nielimitowane nagrywanie 
 

Usługa nagrywania bez limitów! 
 

W przeciwieństwie do zwykłego nagrywania, klient nie jest ograniczony 

pojemnością posiadanego dysku twardego. Klient nie będzie musiał się już 

martwić tym, czy na dane nagranie wystarczy mu „miejsca”. 
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Nagrywanie dowolnej liczby programów 

jednocześnie 
 
Klient może nagrywać w jednej chwili dowolną liczbę kanałów. 
 
W  przypadku innych operatorów klient może nagrywać w tym samym 

czasie maksymalnie 1,2 lub 4 programy. W przypadku GIgaNagrywarki nie 

musi rezygnować z jednego programu, by nagrać inny. 

Usługi dostępne w GigaNagrywarce 

Nagrywanie cykliczne 
 

Możliwość zaprogramowania nagrywania ulubionego serialu. 
 

Klient może zaprogramować nagrywanie wszystkich odcinków danego 

serialu. Wystarczy, że wybierze dany serial i ustawi cykliczne nagrywanie, a 

GigaNagrywarka sama będzie nagrywać kolejny odcinek aż do czasu, gdy 

klient zrezygnuje z jego nagrywania. 
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7-dniowa historia kanału 
 

Dostęp w ramach Netia Playera do 7 dniowej historii kanału. 

Na 49 kanałach klient ma dostęp do 7 dniowej historii programu. Może np. 

obejrzeć film który był emitowany 2 dni temu. 

Usługi dostępne w GigaNagrywarce 

Nagrania są przypisane do klienta, a nie urządzeń 
 

Wszelkie zlecone nagrania są przypisane do klienta i posiadanych przez 

niego urządzeń. 
 
W momencie, gdy klient będzie wymieniał uszkodzone urządzenia jego 

nagrania zostaną przepisane na nowe urządzenie które klient otrzyma. 
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GigaNagrywarka – produkt i oferta 

 

GigaNagrywarka  bez limitów 

• Możliwość nagrania  nielimitowanej liczby programów 

• Możliwość zatrzymywania i cofania wybranych kanałów telewizyjnych do 2h  

• Dostęp do usługi na 148 kanałach 

• Nagrania przetrzymywane do 180 dni 

• Możliwość  nagrywania dowolnej liczby kanałów jednocześnie 

• Dostęp do wykonanych nagrań na urządzeniu multiroom 

Dodatkowo: 

Możliwość obejrzenia programów sprzed 7 dni na wybranych 49 kanałach  

Dostęp do GigaNagrywarki 
za 0zł wraz z wszystkimi 

kanałami Pakietu Pełnego 

Możliwość rezygnacji 
poprzez aplikacje Wybór 

pakietów lub NOL 

15,00zł/mc bez lojalki  

w ramach wybranych 
pakietów 

1. miesiąc Od 2. miesiąca 
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GigaNagrywarka 

• Możliwość nagrywania programów 

• Nieograniczona liczba programów, które 

można przetrzymywać 

• Możliwość nagrywania dowolnej ilości 

programów w  tym samym czasie 

• Dostęp do nagranych programów na 

drugim urządzeniu zakupiony w ramach 

opcji multiroom 

• Możliwość przewinięcia wybranych 

programów o dwie godziny 

• Dostęp do 7 dniowej historii wybranych 

programów 

• Możliwość nagrywania programów 

• Liczba nagranych programów zależy od 

wielkości zakupionego dysku 

• Możliwość nagrywania jednego programu i 

oglądania innego 

• Nagrane program można oglądać tylko na 

urządzeniu, które nagrało program 

• Możliwość przewinięcia programów do  

momentu, kiedy został włączony 

• Możliwość zatrzymania programu i 

późniejszego wystartowania 

Porównanie lokalnego nagrywania i 

GigaNagrywarki Lokalne Nagrywanie 
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Nowa oferta cenowa Netii 
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Telewizja Osobista 6 mies.  za 1zł/mies. 

Pakiet od 1. do  6. mies. od 7. mies 

Internet 50 Mb/s  +  Telewizja Osobista 45,90 zł 79,90 zł 

Internet 100 Mb/s  + Telewizja 

Osobista 
55,90 zł 89,90 zł 

Dodatkowo możliwość zakupu usługi telefonicznej (mobilnej lub stacjonarnej) w 

cenie:  
Pakiet minut  abonament 

100 minut 10 zł 

bez limitu 30 zł 

Telefon 

komórkowy 

Telefon 

stacjonarny 

Klient sam wybiera 

rodzaj telefonu 
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Internet od 39,90 zł/mies. 

Usługa od 1. miesiąca 

Internet 10 Mb/s  39,90 zł 

Internet 50 Mb/s 49,90 zł 

Internet 100 Mb/s 59,90 zł 

Dodatkowo możliwość zakupu usługi telefonicznej (mobilnej lub stacjonarnej) w 

cenie:  
Pakiet minut  abonament 

100 minut 15 zł 

bez limitu 35 zł 

Telefon 

komórkowy 

Telefon 

stacjonarny 

Klient sam wybiera 

rodzaj telefonu 


