
Cennik usług dodatkowych świadczonych  

przez Miejską Telewizję Kablową w Wąbrzeźnie 

 

 

1.Miejska Telewizja Kablowa umieszcza swoje wybrane materiały na stronie internetowej 

youtube.com/telewizjawabrzezno. Stamtąd można pobrać je bezpłatnie. Przy 

rozpowszechnianiu niezbędne jest opatrzenie materiału klauzulą: "Materiał przygotowany 

przez Miejską Telewizję Kablową      w Wąbrzeźnie". 

2. Materiały w oryginalnej rozdzielczości można uzyskać bezpośrednio w studiu MTK nagrane 

na płytę DVD lub na własny nośnik zewnętrzny typu USB klienta. Za aktualny przyjmuje się 

materiał do 12 miesięcy w przypadku newsów informacyjnych oraz do 2 tygodni w przypadku 

propozycji programowych. 

Nagranie aktualnego materiału na płytę/nośnik zewnętrzny klienta (USB) 

- do 5 minut -  6,00 zł/5,00 zł 

- 5-10 minut - 10,00 zł/8,00 zł 

- 10-15 minut - 12,00 zł/10,00 zł 

- 15-30 minut - 17,00 zł/15,00 zł 

- 30-60 minut - 22,00 zł/20,00 zł 

- 60-120 minut - 27,00 zł/25,00 zł 

- powyżej 120 minut - 32,00 zł/30,00 zł 

Zgranie z archiwum i nagranie na płytę/nośnik zewnętrzny klienta (USB) 

- do 5 minut -  12,00 zł/10,00 zł 

- 5-10 minut - 17,00 zł/15,00 zł 

- 10-15 minut - 22,00 zł/20,00 zł 

- 15-30 minut - 27,00 zł/25,00 zł 

- 30-60 minut - 32,00 zł/30,00 zł 

- 60-120 minut - 37,00 zł/35,00 zł 

- powyżej 120 minut - 42,00 zł/40,00 zł 



3. Miejska Telewizja Kablowa udostępnia jedynie zmontowane materiały filmowe. Nie 

udostępniamy materiałów roboczych. Nie udostępniamy materiałów nieopatrzonych logiem 

MTK. 

4. MTK oferuje usługę przegrywania kaset VHS na płytę DVD/ nośnik zewnętrzny klienta 

typu USB 

- do 1 godziny - 40,00 zł/30,00 zł 

- powyżej 1 godziny do 2 godzin - 50,00 zł/40,00 zł 

- powyżej 2 godzin do 3 godzin - 60,00 zł/50,00 zł 

- powyżej 3 godzin do 4 godzin - 70,00 zł/60,00 zł 

- dopłata za łączenie nagrań z kilku kaset do jednego pliku (do 5 kaset, łączna długość nie 

powinna przekraczać 2,5 godziny) - 5,00 zł/5,00 zł 

- dodatkowe kopie płyty (cena za 1 sztukę) - 5,00 zł 

5. MTK oferuje usługę przegrywania plyt DVD. Cena usługi wynosi 10 zł za jedną płytę, za 

nagranie tego samego materiału na każdej kolejnej płycie dopłata wynosi 5 zł. 

Podane ceny są cenami netto. 

 


