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Co przedstawia raport 

Internet DSL (internet stacjonarny na łączu telefonicznym) należy do najpopularniejszych 

w Polsce technologii dostępu do internetu. W raporcie odpowiadamy na kilka pytań, które 

często zadają sobie osoby poszukające najlepszej dla nich oferty dostępu do internetu: 

 Ile zapłacę za szybki internet 

w Dialogu, Netii i TP? 

 Ile dopłacę za szybsze łącze? 

 Czy wybór dłuższego okresu 

umowy jest dla mnie 

opłacalny? 

 Oferta którego operatora jest 

najtańsza? 

Odpowiadając na te pytania, przeanalizowaliśmy koszty, jakie poniesie klient 

indywidualny, który wybierze najtańszą ofertę dostępu do internetu w Dialogu, Netii i TP 

na łączu telefonicznym TP (Telekomunikacji Polskiej S.A.) w jednej z trzech opcji 

prędkości: 1 Mbps, 2 Mbps lub 6 Mbps. Wszystkie porównania dotyczą ofert z najtańszym 

dostępnym modemem. Każdy z operatorów ma do zaoferowania ciekawe oferty: 

 

Więcej na temat metodologii porównań, ważniejszych pojęć oraz przyjętych parametrów 

przeczytać można w części Założenia przyjęte w kalkulacjach. 

 

Dialog oferuje 

najtańszy internet 

1 Mbit/s z umową na 

12 miesięcy 

Netia oferuje 

najtańszy internet  

2 Mbit/s z umową na 

24 miesiące 

 

 

TP oferuje najtańszy 

internet 2 Mbit/s z 

umową na 12 

miesięcy 
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Wstęp 

Czytelnik raportu przed przystąpieniem do wyboru najlepszej oferty, powinien postarać 

się odpowiedzieć sobie na cztery pytania: 

Czy internet na linii telefonicznej jest dla mnie? 

Jeżeli chcemy bezproblemowo i bezograniczeń oglądać telewizję internetową, pobierać z 

sieci pliki muzyczne lub filmy oraz szybko publikować swoje liczne zdjęcia na portalach 

społecznościowych oznacza to, że to właśnie stałe łącze internetowe spełni nasze 

oczekiwania. Musimy jednak pamiętać, że internet DSL działa na łączu telefonicznym, 

zatem w naszym miejscu zamieszkania musimy mieć linię telefoniczną lub też musi być 

możliwość założenia takiej linii. 

Jak szybkiego internetu poszukuję? 

Prędkość, a dokładniej tzw. przepływność łącza internetowego, ma wpływ na to, ile czasu 

zajmie pobranie danych. Jak deklaruje jeden z operatorów, plik dźwiękowy mp3 o 

rozmiarze 4 MB pobierzemy na łączu 1 Mbit w ciągu 31 sekund, na łączu 2 Mbit w ciągu 

16 sekund, a na łączu 6 Mbit w ciągu 5 sekund. Prędkość 2 Mbit oraz 6 Mbit przyda się 

również w sytuacji, gdy chcemy oglądać na żywo relacje sportowe, filmy lub teledyski w 

wysokiej rozdzielczości (HD). 

Na jaki okres chcę podpisać umowę? 

Do wyboru mamy umowy na czas nieokreślony oraz na 12, 18, 24 lub 36 miesięcy. Co do 

zasady umowy na czas nieokreślony są najdroższe, a im dłuższy okres umowy na czas 

określony, tym średni koszt na miesiąc jest niższy. Niemniej okazuje się, że czasami 

kwota oszczędności wynikająca w wyboru dłuższej umowy jest w istocie niewielka, za to 

wiążemy się umową na dłuższy okres. Jeżeli zatem chcemy zdecydować się na dłuższy 

okres umowy, sprawdźmy, czy oszczędności z tego wynikające są dla nas znaczące. W 

raporcie informujemy o kwotach możliwych oszczędności przy wyborze dłuższego okresu 

umowy. 

Zaawansowani 
 e-mail 

 portale  

 multimedia HD 

 pobieramy mp3 i filmy 

 

 

 

2 Mbit/s 

Wymagający 
 poczta e-mail 

 portale  

 multimedia HD 

 pobieramy mp3 i filmy 

 korzystamy z torrentów 
 

6 Mbit/s 

Początkujący 
 e-mail 

 portale 

 multimedia 
 

 

1 Mbit/s 
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Ile zapłacę za szybki internet w Dialogu, Netii i TP? 

Na kolejnych stronach raportu, dla każdego z trzech analizowanych operatorów 

przygotowaliśmy krótkie podsumowanie informacji o średnich kosztach miesięcznych w 

różnych wariantach okresu umowy i prędkości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W celu porównania i wyjaśnienia zasad szybkiego i łatwego korzystania z wykresów, 

przygotowaliśmy zestawienie najtańszych ofert internetu DSL dostępnych na rynku: 

 

Z wykresu można 

odczytać, że internet o 

predkości 6 Mbit/s 

dostaniemy już za 

około 101 złotych przy 

umowie na 24 

miesiące. Aby mieć 

internet 2 Mbit/s 

należy wydać co 

najmniej około 70 

złotych (umowa na 36 

miesięcy). Natomiast 

za internet 1 Mbit/s 

należy wydać co 

najmniej 49 złotych 

miesięcznie (umowa na 

36 miesięcy). 

Na wykresie można również od razu przekonać się, że decydując się na internet 1 lub 2 

Mbit/s z okresem lojalnościowym 12 miesięcy (1 Mbit: ok. 62,10 zł/m-c, 2 Mbit/s: 

ok. 84,67 zł/m-c), zapłacimy mniej niż za analogiczną umowę na 18 miesięcy (1 Mbit: 

średno 71,67 zł/m-c, 2 Mbit/s: 86,67 zł/m-c).  

88.17 zł

62.10 zł

71.67 zł

52.05 zł
49.03 zł

104.67 zł

84.67 zł
86.67 zł

76.00 zł

70.39 zł

138.17 zł

118.08 zł

111.67 zł

101.00 zł 101.69 zł

40 zł

50 zł

60 zł

70 zł

80 zł

90 zł

100 zł

110 zł

120 zł

130 zł

140 zł

150 zł

oferta na czas 
nieokreślony

12 miesięcy 18 miesięcy 24 miesiące 36 miesięcy

K
o

sz
t 

śr
e

d
n

i /
m

-c

Okres umowy 

2 Mbit/s

1 Mbit/s

Najtaosze
oferty

6 Mbit/s

ile zapłacę w 

poszczególnych 

opcjach? 

ile dopłacę za 

większą prędkość 

internetu? 

ile zaoszczędzę, 

wybierając dłuższy 

okres umowy? 
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Wykres 1. Zestawienie średnich kosztów miesięcznych w najtańszych 

ofertach ogólnopolskich (wg kalkulatora VERIVOX). 

88.17 zł

62.10 zł

71.67 zł

52.05 zł
49.03 zł

104.67 zł

84.67 zł
86.67 zł

76.00 zł

70.39 zł

138.17 zł

118.08 zł

111.67 zł

101.00 zł 101.69 zł

40 zł

50 zł

60 zł

70 zł

80 zł

90 zł

100 zł

110 zł

120 zł

130 zł

140 zł

150 zł

oferta na czas 
nieokreślony

12 miesięcy 18 miesięcy 24 miesiące 36 miesięcy

K
o

sz
t 

śr
e

d
n

i /
m

-c

Okres umowy 

2 Mbit/s

1 Mbit/s

Najtaosze
oferty

6 Mbit/s

 

źródło: cenniki operatora, wyliczenia własne VERIVOX 

Ile dopłacimy miesięcznie, gdy wybierzemy większą prędkość? 

wybór 

większej 

prędkości 

czas 
nieokreślony 

12 
miesięcy 

18 
miesięcy 

24 
miesiące 

36 
miesięcy 

  z 1 Mbit  

na 2 Mbit 
16,50 zł 22,57 zł 15,00 zł 23,95 zł 21,36 zł 

z 2 Mbit  

na 6 Mbit 
33,50 zł 33,41 zł 25,00 zł 25,00 zł 31,30 zł 

 

Ile oszczędzimy miesięcznie, gdy wybierzemy dłuższy okres umowy? 

Prędkość 

z czas 
nieokreślony  

na 12 
miesięcy 

z 12  
na 18 

miesięcy 

z 18  
na 24 

miesiące 

z 24  

na 36 
miesięcy 

1 Mbit 26,07 zł -9,57 zł 19,62 zł 3,02 zł 

2 Mbit 20,00 zł -2,00 zł 10,67 zł 5,61 zł 

6 Mbit 20,09 zł 6,41 zł 10,67 zł -0,69 zł 

 

Komentarz VERIVOX: oszczędności z wydłużenia umowy z 12 na 18 miesięcy są tylko w 

przypadku oferty internetu 6 Mbit i wynoszą około 6,41 zł na miesiąc. W pozostałych 

analizowanych przypadkach (1 lub 2 Mbit) wydłużenie okresu umowy z 12 miesięcy na 18 

miesiące oznacza poniesienie wyższych kosztów. Natomiast za wydłużenie umowy na 

Internet 6 Mbit z 24 na 36 miesięcy dopłacimy 69 gr miesięcznie. 
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Wykres 2. Zestawienie średnich kosztów miesięcznych w ofercie Dialog. 

137.25 zł

62.10 zł
52.05 zł 49.03 zł

167.25 zł

109.09 zł
97.05 zł

93.03 zł

227.25 zł

127.10 zł
119.05 zł

113.03 zł

40 zł

50 zł

60 zł

70 zł

80 zł

90 zł

100 zł

110 zł

120 zł

130 zł

140 zł

150 zł

160 zł

170 zł

180 zł

190 zł

200 zł

210 zł

220 zł

230 zł

240 zł

250 zł

260 zł

oferta na czas 
nieokreślony

12 miesięcy 24 miesiące 36 miesięcy

K
o

sz
t 

śr
e

d
n

i /
m

-c

Okres umowy 

1 Mbit/s

2 Mbit/s

Dialog

6 Mbit/s

 

źródło: cenniki operatorów, wyliczenia własne VERIVOX 

Ile dopłacimy miesięcznie, gdy wybierzemy większą prędkość? 

wybór 

większej 

prędkości 

czas 
nieokreślony 

12 
miesięcy 

24 
miesiące 

36 
miesięcy 

  z 1 Mbit  

na 2 Mbit 
30,00 zł 46,99 zł 45,00 zł 44,00 zł 

z 2 Mbit  

na 6 Mbit 
60,00 zł 18,01 zł 22,00 zł 20,00 zł 

 

Ile oszczędzimy miesięcznie, gdy wybierzemy dłuższy okres umowy? 

Prędkość 

z czas 
nieokreślony  

na 12 
miesięcy 

z 12  

na 24 
miesiące 

z 24  

na 36 
miesięcy 

1 Mbit 75,15 zł 10,05 zł 3,02 zł 

2 Mbit 58,16 zł 12,04 zł 4,02 zł 

6 Mbit 100,15 zł 8,05 zł 6,02 zł 

 

 

Telefonia Dialog, infolinia: 0 801 700 700, http://www.dialog.pl 

 

Zobacz pełne zestawienie ofert internetu w Telefonii Dialog 

http://www.dialog.pl/
http://www.verivox.pl/internet/carriers.aspx?internet-BSA-w-Dialogu&id=32
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Wykres 3. Zestawienie średnich kosztów miesięcznych w ofercie Netia. 

  

źródło: cenniki operatorów, wyliczenia własne VERIVOX 

Komentarz VERIVOX: Netia nie oferuje możliwości zawarcia umowy na okres 12 lub 36 

miesięcy. Natomiast, jako jedyny operator spośród trzech porównywanych, Netia oferuje 

umowy na okres 18 miesięcy. 

Ile dopłacimy miesięcznie, gdy wybierzemy większą prędkość? 

wybór 

większej 

prędkości 

czas 
nieokreślony 

18 
miesięcy 

24 
miesiące 

  z 1 Mbit  

na 2 Mbit 
15,00 zł 15,00 zł 19,83 zł 

z 2 Mbit  

na 6 Mbit 
35,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 

 

Ile oszczędzimy miesięcznie, gdy wybierzemy dłuższy okres umowy? 

Prędkość 

z czas 
nieokreślony  

na 18 
miesięcy 

z 18  
na 24 

miesiące 

1 Mbit 18,00 zł 15,50 zł 

2 Mbit 18,00 zł 10,67 zł 

6 Mbit 28,00 zł 10,67 zł 

 

Netia, infolinia: 0 801 802 803, http://www.netia.pl 

 

Zobacz pełne zestawienie ofert internetu w Netii 

http://www.netia.pl/
http://www.verivox.pl/internet/carriers.aspx?szybki-internet-BSA-w%20Netii&id=18
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Wykres 4. Zestawienie średnich kosztów miesięcznych w ofercie TP. 

194.41 zł

69.67 zł
65.29 zł 64.86 zł

214.40 zł

84.67 zł 80.29 zł 79.86 zł

254.41 zł

129.67 zł 125.29 zł 124.86 zł

40 zł

50 zł

60 zł

70 zł

80 zł

90 zł

100 zł

110 zł

120 zł

130 zł

140 zł

150 zł

160 zł

170 zł

180 zł

190 zł

200 zł

210 zł

220 zł

230 zł

240 zł

250 zł

260 zł

oferta na czas 
nieokreślony

12 miesięcy 24 miesiące 36 miesięcy

K
o

sz
t 

śr
e

d
n

i /
m

-c

Okres umowy 

2 Mbit/s

1 Mbit/s

TP

6 Mbit/s

 

źródło: cenniki operatorów, wyliczenia własne VERIVOX 

Ile dopłacimy miesięcznie, gdy wybierzemy większą prędkość? 

wybór 

większej 

prędkości 

czas 
nieokreślony 

12 
miesięcy 

24 
miesiące 

36 
miesięcy 

  z 1 Mbit  

na 2 Mbit 
19,99 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 

z 2 Mbit  

na 6 Mbit 
40,01 zł 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 

 

Ile oszczędzimy miesięcznie, gdy wybierzemy dłuższy okres umowy? 

Prędkość 

z czas 
nieokreślony  

na 12 
miesięcy 

z 12  

na 24 
miesiące 

z 24  

na 36 
miesięcy 

1 Mbit 124,74 zł 4,38 zł 0,43 zł 

2 Mbit 129,73 zł 4,38 zł 0,43 zł 

6 Mbit 124,74 zł 4,38 zł 0,43 zł 

 

 

 

Telekomunikacja Polska, infolinia: 19393, http://www.tp.pl 

 

Zobacz pełne zestawienie ofert internetu w Telekomunikacji Polskiej 

http://www.tp.pl/
http://www.verivox.pl/internet/carriers.aspx?Telekomunikacja-Polska-Neostrada-internet-BSA&id=30
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Wybieramy najtańszą ofertę 

W poniższej tabeli przedstawiamy porównanie najniższych średnich kosztów 

miesięcznych ofert Dialogu, Netii i TP dla prędkości 1, 2 i 6 Mbit/s oraz ich pozycje 

względem najtańszej na rynku oferty dla danej usługi (wg kalkulatora taryfowego 

VERIVOX). W tabeli zaznaczyliśmy najtańszą ofertę spośród trzech analizowanych 

operatorów w ramach danej prędkości oraz długości umowy. 

Tabela 1. Zestawienie średnich kosztów miesięcznych dla różnych opcji prędkości i okresu umowy 

Prędkość 
Długość 

umowy 
Dialog Netia TP 

Najtańsza 

oferta na 

rynku 

1 Mbit/s 

Czas 

nieokreślony 

137,25 zł 
(Dialnet Global) 

89,67 zł  
(Szybki internet 

bez zobowiązań 

III) 

194,41 zł 
(Neostrada) 

89,67 zł 

(Netia: Szybki 

internet bez 

zobowiązań III) 

12  

miesięcy 

62,10 zł 

(Globalna 

promocja) 

Brak oferty 
69,67 zł 

(Bezpieczny 

internet) 

 

62,10 zł 

(Dialog: 

Globalna 

promocja) 

 

18  

miesięcy 
Brak oferty 

71,67 zł 
(Szybki internet 

IV) 

 

Brak oferty 

 

 

71,67 zł 
(Netia: Szybki 

internet IV) 

 

24  

miesiące 

52,05 zł 
(Globalna 

promocja) 

56,17 zł 
(Szybki internet 

IV www) 

65,29 zł 
(Bezpieczny 

internet) 

 

52,05 zł 
(Dialog: 

Globalna 

promocja) 

 

36  

miesięcy 

49,03 zł 

(Globalna 

promocja) 

Brak oferty 

64,86 zł 

(Bezpieczny 

internet) 

 

49,03 zł 

(Dialog: 

Globalna 

promocja) 
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Prędkość 
Długość 

umowy 
Dialog Netia TP 

Najtańsza 

oferta na 

rynku 

2 Mbit/s 

Czas 

nieokreślony 

167,25 zł 

(Dialnet Global) 

104,67 zł 
(Szybki internet 

bez zobowiązań 

III) 

214,40 zł 

(Neostrada) 

 

104,67 zł 
(Netia: Szybki 

internet bez 

zobowiązań III) 

 

12  

miesięcy 

109,09 zł 

(Globalna 

promocja) 

Brak oferty 
84,67 zł 

(Bezpieczny 

internet) 

 

84,67 zł  
(TP: Bezpieczny 

internet) 

 

18  

miesięcy 
Brak oferty 

86,67 zł 

(Szybki internet 

IV) 

Brak oferty 

86,67 zł 

(Netia: Szybki 

internet IV) 

24  

miesiące 

97,05 zł 
(Globalna 

promocja) 

76,00 zł 
(Szybki internet 

IV) 

80,29 zł 
(Bezpieczny 

internet) 

 

76,00 zł 
(Netia: Szybki 

internet IV) 

 

36  

miesięcy 

93,03 zł 
(Globalna 

promocja) 
Brak oferty 

79,86 zł 
(Bezpieczny 

internet) 

70,39 zł 
(Era: Internet 

Stacjonarny) 

6 Mbit/s 

Czas 

nieokreślony 

227,25 zł 
(Dialnet Global) 

139,67 zł 
(Szybki internet 

bez zobowiązań 

III) 

254,41 zł 
(Neostrada) 

 

139,67 zł 
(Netia: Szybki 

internet bez 

zobowiązań III)  

 

12  

miesięcy 

127,10 zł 

(Globalna 

promocja) 

Brak oferty 
129,67 zł 

(Bezpieczny 

internet) 

 

125,27 zł 

(TK Telekom: 

Coraz taniej)   
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Prędkość 
Długość 

umowy 
Dialog Netia TP 

Najtańsza 

oferta na 

rynku 

 

 

18  

miesięcy 

Brak oferty 
111,67 zł 

(Szybki internet 

IV) 
Brak oferty 

 

111,67 zł 
(Netia: Szybki 

internet IV) 

 

24  

miesiące 
119,05 zł 

(Globalna 

promocja) 

101,00 zł 

(Szybki internet 

IV) 

125,29 zł 

(Bezpieczny 

internet) 

 

101,00 zł 

(Netia: Szybki 

internet IV) 

 

36  

miesięcy 

113,03 zł 

(Globalna 

promocja) 

Brak oferty 
124,86 zł 

(Bezpieczny 

internet) 

101,69 zł 

(TK Telekom: 

Coraz taniej) 

źródło: cenniki operatorów, wyliczenia własne VERIVOX 

Komentarz VERIVOX 

Osoby zainteresowane usługą na czas nieokreślony mają właściwie do wyboru jedną 

ofertę. Netia jest jednym z niewielu dostawców, którzy mają ofertę promocyjną dla tej 

grupy klientów. Ceny w promocji „Szybki internet bez zobowiązań III” niewiele 

odbiegają też od najniższych na rynku. Natomiast w Dialogu i TP zakupimy usługę na 

warunkach cennika ogólnego i zapłacimy o wiele drożej niż w Netii. 

Oferta Dialogu jest szczególnie atrakcyjna dla klientów usługi 1 Mbit/s. „Globalna 

promocja” daje możliwość zakupu tej usługi z umową na 12, 24 lub 36 miesięcy. W 

każdej z tych opcji oferta Dialogu jest najtańsza zarówno w stosunku do usług Netii i 

TP, jak i pozostałych operatorów ujętych w kalkulatorze ofert VERIVOX.  

Zainteresowani usługą 2 Mbit/s powinni zapoznać się z warunkami promocji 

„Bezpieczny internet” TP. Z umową na 12 miesięcy oferta Telekomunikacji jest 

najtańsza na rynku i kosztuje średnio 84,67 zł/m-c. Ponadto, osoby zamawiające usługę 

przez internet otrzymają czytnik kart pamięci. Jeśli natomiast zamówimy online usługę z 

umową na 36 miesięcy, otrzymamy nawigację GPS. 

Spośród trzech największych operatorów BSA usługę 6 Mbit/s zakupimy najtaniej w 

Dialogu lub Netii, w zależności od długości okresu lojalnościowego. Usługa Netii jest 

najkorzystniejsza z umową na czas nieokreślony oraz na 18 i 24 miesiące ze średnim 

kosztem miesięcznym w wysokości odpowiednio 139,67 zł, 111,67 zł i 101 zł. Jeśli jednak 

interesuje nas umowa na 12 miesięcy lub 36 miesięcy, najtańszym rozwiązaniem jest 

zakup usługi 6 Mbit/s w „Globalnej promocji” Dialogu. Koszt to odpowiednio 127,10 

zł i 113,03 zł. 

ciąg dalszy 

6 Mbit/s 
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Porównanie ofert operatorów dla różnych okresów umowy 

Jeżeli natomiast chcemy wybrać ofertę dla danego okresu umowy, poniższe wykresy 

prezentują porównanie najniższych średnich kosztów miesięcznych dla usług 1, 2 i 6 

Mbit/s dla umów na: czas nieokreślony, 12 miesięcy, 18 miesięcy, 24 miesiące oraz 36 

miesięcy. Na wykresach porównywane są oferty Dialogu, Netii i TP z najtańszą ofertą na 

rynku (wg kalkulatora taryfowego VERIVOX). 

Wykres 5. Porównanie średnich kosztów miesięcznych dla umów na czas nieokreślony. 

 

Wykres 6. Porównanie średnich kosztów miesięcznych dla umów na 12 miesięcy. 

 



 

Raport Verivox.pl: Szybki i tani internet na linii TP. Porównanie ofert trzech największych 

operatorów DSL 

  Strona 14 z 21 

 

 

Wykres 7. Porównanie średnich kosztów miesięcznych dla umów na 18 miesięcy. 

 

 

 Wykres 8. Porównanie średnich kosztów miesięcznych dla umów na 24 miesiące. 
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Wykres 9. Porównanie średnich kosztów miesięcznych dla umów na 36 miesięcy. 

 

Komentarz Verivox.pl 

Różnice w cenie usług o tej samej przepływności i długości umowy mogą sięgać 

kilkudziesięciu złotych. Kupując internet 6 Mbit/s z umową na 24 miesiące możemy 

wydać 101 („Szybki internet IV” Netii) lub 125,29 zł/m-c („Bezpieczny internet” 

TP). Wszystko zależy od wyboru dostawcy. W naszym wypadku w okresie 24 miesięcy 

różnica w opłatach za usługę wyniesie 582,96 zł.  

Warto w tym miejscu wspomnieć o „bonusowym” charakterze oferty TP. Kupując 

Neostradę z umową na 24 miesiące, w jednej z promocji otrzymamy drukarkę 

atramentową Canon Pixma iP1900, a przy umowie na 36 miesięcy otrzymamy nawigację 

GPS. Jeśli więc mamy w planach zakup internetu i drukarki, warto sprawdzić, czy 

korzystnie będzie zakupić je osobno, czy też razem w ofercie operatora, gdyż 

wspomnianą drukarkę zakupimy na wolnym rynku w cenie poniżej 200 zł. 

Dłuższy okres umowy nie zawsze oznacza tańszą usługę, co łatwo dostrzec, 

porównując internet z umową na 12 i 18 miesięcy. Dla przykładu, 1 Mbit/s na 18 

miesięcy jest 2 zł droższy od 1 Mbit/s w TP na 12 miesięcy i 9,57 zł droższy od 

najtańszej oferty z umową na 12 miesięcy. Podobnie wygląda sytuacja z usługą 2 

Mbit/s. Z umową na 18 miesięcy średni koszt miesięczny wyniesie 86,67 zł, podczas gdy 

z umową na 12 miesięcy internet o tej samej przepływności dostaniemy za 84,67 zł 

(Netia na 18 m-cy vs. TP na 12 miesięcy). 

Czasem za niewielką dopłatą możemy w ramach tej samej długości umowy 

cieszyć się usługą o dużo lepszych parametrach. Dla przykładu, wystarczy doliczyć 

do rachunku 3,95 zł, aby nasz internet przyspieszył trzykrotnie (2 Mbit/s w Dialogu vs. 

6 Mbit/s w Netii, umowa na 24 miesiące). 
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Założenia przyjęte w kalkulacjach 

Kryterium ilości klientów usług szerokopasmowego dostępu do internetu miało 

decydujący wpływ na wybór dostawców do niniejszego porównania: 
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Źródło: raporty publiczne operatorów na 1 kwartał 2009 r. 

W rankingach znalazły się najtańsze oferty operatorów internetu BSA (na linii TP), 

skierowane do nowych klientów operatora. Brane były pod uwagę następujące opcje 

prędkości: 1 Mbit/s, 2 Mbit/s oraz 6 Mbit/s, przy umowach na 12, 18, 24 lub 36 

miesięcy oraz na czas nieokreślony. Zestawienia ofert dokonano na podstawie bazy 

kalkulatora ofert dostępu do internetu VERIVOX. 

W rankingach uwzględniono jedynie oferty z modemem (najtańszym dostępnym 

w danej opcji). W wyliczeniach nie uwzględniono natomiast kosztu utrzymania 

aktywności linii telefonicznej, na której świadczona jest usługa dostępu do internetu, 

a także kosztów opcjonalnych usług dodatkowych.  

Średni (całkowity) koszt miesięczny 

Aby porównanie ofert było możliwie rzetelne, wszystkie wyliczenia bazują na średnim 

(całkowitym) koszcie miesięcznym. Koszt ten wskazuje kwotę, jaką klient zapłaci średnio 

miesięcznie, biorąc pod uwagę wszystkie obowiązkowe opłaty związane z usługą (jak 

koszt instalacji/aktywacji czy koszt kupna/dzierżawy modemu), oraz wszystkie 

przysługujące mu zniżki (np. z tytułu promocji).  

Oferty tylko dla nowych klientów 

Przez nowych klientów rozumiemy te osoby, które aktualnie nie mają podpisanej umowy 

o świadczenie usługi dostępu do internetu z danym operatorem. Osoby te mogą być 

natomiast klientami innych usług tego operatora, np. internetu mobilnego, telefonii 

stacjonarnej, komórkowej czy telewizji. 



 

Raport Verivox.pl: Szybki i tani internet na linii TP. Porównanie ofert trzech największych 

operatorów DSL 

  Strona 17 z 21 

 

Tylko oferty z modemem 

Modem DSL to urządzenie niezbędne do korzystania z internetu. Bez niego nie 

podłączymy komputera do sieci www. Modem jest głównym komponentem zestawu 

instalacyjnego, który klient otrzymuje od operatora. U większości operatorów istnieje 

także możliwość zamówienia usługi bez modemu, jest to jednak opłacalne wyłącznie 

w wypadku, gdy posiadamy już kompatybilny z usługą modem DSL. 

Koszt utrzymania aktywności linii telefonicznej 

Koszt ten jest wliczony w abonament telefoniczny. Jeżeli na linii nie jest świadczona 

usługa telefoniczna, należy opłacać koszt utrzymania aktywności łącza w formie osobnej, 

dodatkowej opłaty (tzw. opłaty za utrzymanie łącza). 

Osoby, które mają telefon stacjonarny i płacą abonament telefoniczny nie ponoszą 

z tytułu utrzymania aktywności linii żadnych dodatkowych opłat. Natomiast opłata za 

utrzymanie łącza różni się w zależności od operatora będącego właścicielem linii (np. w 

sieci TP wynosi ona 36,60 zł brutto). 

Dostawcy internetu na linii TP wzięci pod uwagę w porównaniach 

Kalkulator ofert internetu VERIVOX prezentuje oferty następujących ogólnopolskich 

dostawców internetu na linii TP: Dialog, Era, Multimo, Netia, Orange, 

Telekomunikacja Kolejowa, Telekomunikacja Polska S.A. Oferty jedynie tych 

operatorów zostały uwzględnione w wyliczeniu najtańszej oferty internetu. 
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  Tak porównasz ceny internetu w każdej miejscowości w Polsce 

 

 
 

 

Wprowadź kod pocztowy 
miejsca zamieszkania, dla 
którego robisz porównanie cen 
internetu. Może to byd kod 
pocztowy Twój, rodziny lub 
Twoich znajomych. 
 

Porównywarka ofert internetu na verivox.pl 
 
 
 
 

 
 

Podaj minimalną prędkość 
ściągania danych, jaka Cię 
interesuje. W naszych artykułach 
podpowiadamy, jak wybrad 
ofertę najlepiej dostosowaną do 
Twoich potrzeb. 

 
 
 
 
 

Kalkulator Verivox zwraca listę 
z porównaniem najtaoszych 
ofert dostępu do internetu dla 
podanej lokalizacji. 
 

Dzięki dodatkowym filtrom 

i ustawieniom zaawansowanym 

kalkulatora możesz porównywad 

oferty tylko z tymi parametrami, 

które Cię interesują. 

 

 
 
 
 

 
Na verivox.pl znajdziesz 
szczegółowe informacje na 
temat każdej oferty. 

 
 

 

 

Kalkulator znajdziesz na stronie: 

http://www.verivox.pl/internet 

 

Popularne zapytania: 

 szybki internet mobilny 

 szybki internet mobilny z laptopem 

 internet stacjonarny 

 oferty internetu z telefonem 

 internet 1 Mbit/s na dwa lata 

tyle   

zyskasz 

gdzie 

mieszkasz? 

jak szybki 

internet? 

dowiedz się 

więcej 

http://www.verivox.pl/internet
http://www.verivox.pl/internet/calculator.aspx?szybki-internet-mobilny&pc=00-950&ds=1024&cl=24&as1=0&tt=4&dm=19&cc=1&ot=2&tl=-1&mt=-1&us=-1&ol=20
http://www.verivox.pl/internet/calculator.aspx?szybki-internet-mobilny-z-laptopem&pc=00-950&ds=1024&cl=24&as1=0&tt=4&dm=22&cc=1&ot=2&tl=-1&mt=-1&us=-1&ol=20
http://www.verivox.pl/internet/calculator.aspx?internet-stacjonarny&pc=00-950&ds=1024&cl=24&as1=0&tt=6&dm=19&cc=1&ot=2&tl=-1&mt=-1&us=-1&ol=20
http://www.verivox.pl/internet/calculator.aspx?internet-stacjonarny-z-telefonem&pc=00-950&ds=512&cl=-1&as1=0&tt=-1&dm=19&cc=1&ot=3&tl=-1&mt=-1&us=-1&ol=20
http://www.verivox.pl/internet/calculator.aspx?internet-1-mbitps-na-dwa-lata&pc=00-950&ds=1024&cl=24&as1=0&tt=-1&dm=19&cc=1&ot=2&tl=-1&mt=-1&us=-1&ol=20
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Ostatnie raporty VERIVOX 

Zapraszamy do zapoznania się z ostatnimi analizami rynku internetu i energii w Polsce. 

Internet mobilny z laptopem dla klientów biznesowych - czerwiec 2009 

 

Raport przedstawia analizę kosztów, jakie poniesie klient biznesowy, który wybierze 

najtańszą ofertę dostępu do internetu z laptopem w technologii UMTS (HSDPA) u jednego 

z trzech operatorów sieci komórkowych: Era, Orange, lub Plus. Pod uwagę brane były 

oferty na czas określony: 24 oraz 36 miesięcy.  

Dowiedz się, jakie oferty z laptopem są dostępne dla osób, które 

chcą przeznaczyć na zakup internetu mobilnego z laptopem 100 lub 

150 zł. 

Tu znajdziesz również odpowiedzi na kilka pytań, które często sobie 

zadajesz szukając najlepszej dla siebie oferty dostępu do internetu. 

Jeżeli szukasz internetu mobilnego z laptopem, koniecznie przeczytaj raport Verivox.pl 

"Internet mobilny z laptopem dla klientów biznesowych - czerwiec 2009". 

  Zobacz pełną treść raportu (plik PDF). 

 

 

Tani internet mobilny  

– kwiecień 2009 

Ceny internetu mobilnego nie rosną proporcjonalnie do wielkości transferu. W 

zależności od operatora, u jednego za daną kwotę dostaniemy 

internet z limitem 5 GB, u innego – jedynie 512 MB. Nie opłaca się 

również wiązanie się z operatorem na dłuższy okres czasu. 

Zdarza się bowiem, że przy umowie dwu- lub trzyletniej nie tylko 

niewiele oszczędzimy, ale wręcz dopłacimy. Jeżeli szukasz taniego 

internetu mobilnego, koniecznie przeczytaj raport Verivox.pl „Tani 

internet mobilny – kwiecień 2009”. 

  Zobacz pełną treść raportu (plik PDF). 

 

 

 

 

http://www.verivox.pl/media/Verivox.pl-Internet_mobilny_z_laptopem_dla_biznesu-czerwiec_2009.pdf
http://www.verivox.pl/media/Verivox.pl-Tani_internet_mobilny-kwiecien_2009.pdf
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Opłacalność zmiany sprzedawcy prądu dla gospodarstw domowych  

– maj 2009 

Raport przedstawia analizę opłacalności zmiany sprzedawcy energii 

dla gospodarstw domowych. W tabeli zestawione zostały całkowite 

koszty, które ponosi gospodarstwo domowe przy rocznym poziomie 

zużycia energii wynoszącym 2 150 kWh w taryfie G11 swojego 

obecnego sprzedawcy.  

  Zobacz pełną treść raportu (plik PDF). 

 

Opłacalność zmiany sprzedawcy prądu dla odbiorców biznesowych  

– kwiecień 2009 

Klienci z grup taryfowych C1X (małe i średnie firmy) mogą 

skorzystać z oficjalnych ofert 4 sprzedawców prądu: Energi, PGE, 

Vattenfalla i RWE. Oszczędności ze zmiany sprzedawcy zależą od 

wielkości zużycia energii w ciągu roku. Szczegółowe wyliczenia 

przedstawione są w raporcie. 

  Zobacz pełną treść raportu (plik PDF) 

 

 

 

 

Opłaca się wiedzied więcej. Raporty Verivox.pl:  

ceny internetu w 2009 

ceny internetu w 2008 
 

Opłaca się wiedzied więcej. Raporty Verivox.pl:  

ceny energii w 2009 

ceny energii w 2008 

 

 

http://www.verivox.pl/media/Verivox-Oplacalnosc-zmiany-sprzedawcy-pradu-dla-gospodarstw-domowych-maj-2009.pdf
http://www.verivox.pl/media/Verivox-Oplacalnosc-zmiany-sprzedawcy-pradu-dla-odbiorcow-biznesowych-kwiecien-2009.pdf
http://www.verivox.pl/internet/special.aspx?ceny-internetu&id=314
http://www.verivox.pl/internet/special.aspx?ceny-internetu-2008&id=105
http://www.verivox.pl/power/special.aspx?ceny-energii&id=40
http://www.verivox.pl/power/special.aspx?ceny-energii-2008&id=24
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Informacje o portalu konsumenckim VERIVOX.PL 

Portal verivox.pl porównuje ceny w dwóch osobnych segmentach mediów: prądu oraz 

internetu. W ciągu dwóch lat działalności na polskim rynku zebraliśmy blisko 300 ofert 

dostawców prądu oraz ponad 3 500 pakietów ofert dostawców internetu, zarówno dla 

klientów indywidualnych, jak i biznesowych. 

Nasz zespół codziennie dba o to, aby VERIVOX.PL był zawsze portalem: 

 niezależnym: Verivox stoi po stronie klienta i nie jest w żaden sposób 

powiązany z jakimkolwiek podmiotem rynku energetycznego lub 

telekomunikacyjnego. 

 

 kompletnym: w bazie wszystkie oferty sprzedawców są umieszczane 

nieodpłatnie. Z zasady wprowadzamy wszystkie oferty najważniejszych 

sprzedawców. 

 

 neutralnym: jako medium informacyjne działamy w interesie konsumenta. 

Żaden sprzedawca ani też żadne oferty nie są w naszej bazie faworyzowane. 

Jedynym kryterium decydującym o kolejności ich wyświetlania w kalkulatorze jest 

średni koszt usługi (miesięczny lub roczny).   

 

 wiarygodnym: każda nowa oferta jest weryfikowana przez naszych specjalistów 

i wprowadzona do bazy po przejściu przez kilkuetapowy proces kontroli. 

 

 przejrzystym: internauta może przeglądać oferty w bazie, korzystając 

z szeregu filtrów oraz własnych ustawień. Dostarczamy konsumentom 

podstawowych informacji, jak złożyć zamówienie na każdą ofertę porównywaną na 

portalu. 

 

 przyjaznym: pomagamy klientom w podjęciu decyzji poprzez zamieszczanie na 

naszej stronie przydatnych artykułów, poradników i porównań cen. 

 

 darmowym: kalkulatory cen internetu oraz informacje o sposobie zamawiania 

ofert udostępniamy konsumentom zawsze nieodpłatnie i nie pobieramy żadnych 

opłat ani też nie wymagamy podawania danych osobowych. 

 

 

Kontakt z nami: 

Redakcja VERIVOX.pl   redakcja@verivox.pl     tel: (0)22 64 64 226 

ul. Rejtana 17 lok 22 

02-516 Warszawa 

Nota prawna 

Wydawcą portalu w domenie VERIVOX.pl jest spółka Verivox sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.Rejtana 17 

lok 22, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy,  Wydziale  XIII Gospodarczym - 

rejestrowym pod numerem KRS 0000298351, REGON 141195359, NIP 1080004927 o opłaconym w całości 

kapitale zakładowym wynoszącym 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) złotych. Zarząd spółki VERIVOX: Andrew 

Goodwin, Alex Preston, Richard King, Waldemar Razik 
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