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CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA BIZNES S.A. 
– WYCIĄG
Cennik Usługi Telefonicznej Mul� media Polska Biznes S.A. obowiązuje od dnia 12 grudnia 2018 r.

CZĘŚĆ I � OPŁATY DLA LINII ANALOGOWYCH

I. Opłata za uzyskanie dostępu do sieci telekomunikacyjnej
Lp. Rodzaj opłaty Cena ne� o VAT Cena bru� o

1. Aktywacja linii telefonicznej 1) 1,00 0,23 1,23

2. Aktywacja numeru przeniesionego z sieci innego operatora bezpłatnie

3. Opłata za przekazanie Abonamentu w związku z przejęciem uprawnień do korzystania z Abonamentu 
od dotychczasowego Abonenta

40,00 9,20 49,20

4. Aktywacja linii telefonicznej z bezpośrednim dostępem w technologii światłowodowej – bez względu na rodzaj aktywacji 
wskazany w punktach 1-3 niniejszej tabeli

490,98 112,93 603,91

1) Dotyczy Abonentów niebędących konsumentami w rozumieniu przepisów Ustawy z 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. 04.171.1800 z późn. zm.). 

II. Plany Taryfowe
A. Plan Taryfowy „Biznes – Twoje Stawki” 1), 2) 

1)  W przypadku sprzeczności postanowień zawartych w niniejszym Cenniku w części dotyczącej poszczególnych Planów Taryfowych oraz postanowień w pozostałych częściach Cennika, 
w pierwszej kolejności stosowane będą postanowienia (stawki) określone w poszczególnych Planach Taryfowych.

2)  Plan Taryfowy „Biznes – Twoje Stawki” dostępny jest wyłącznie dla Abonentów niebędących konsumentami w rozumieniu przepisów Ustawy z 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne 
(Dz.U. 04.171.1800 z późn. zm.).

1. Opłata za Abonament

Lp. Rodzaj opłaty Cena ne� o VAT Cena bru� o

1. Abonament 60,00 13,80 73,80

Objaśnienia:  Abonament – naliczana z góry comiesięczna opłata za korzystanie z usług Operatora oraz utrzymywanie i konserwację stałego połączenia urządzenia końcowego zainstalowanego 
w Lokalu Abonenta z Siecią Operatora

2. Opłaty za połączenia telefoniczne
 a) Połączenia lokalne, strefowe i międzystrefowe

Lp. Rodzaj opłaty Cena ne� o VAT Cena bru� o

1. Minuta połączenia lokalnego, strefowego i międzystrefowego przez całą dobę (połączenia krajowe do sieci stacjonarnych) 0,10 0,02 0,12

2. Połączenia z numerami alarmowymi bezpłatnie

3. Połączenia z Telefonicznym Biurem Obsługi Klienta bezpłatnie

Objaśnienia:  Opłata za połączenia naliczana jest w bilingu sekundowym za każdą rozpoczętą sekundę połączenia.

 b) Połączenia z sieciami krajowej telefonii ruchomej (komórkowej), których operatorami są: PTK Centertel Sp. z o.o., PTC Sp. z o.o., Polkomtel S.A.

Lp. Rodzaj opłaty Cena ne� o VAT Cena bru� o

1. Minuta połączenia przez całą dobę 0,33 0,08 0,41

 c) Połączenia z siecią krajowej telefonii ruchomej (komórkowej), której operatorem jest P4 Sp. z o.o.

Lp. Rodzaj opłaty Cena ne� o VAT Cena bru� o

1. Minuta połączenia przez całą dobę 0,46 0,11 0,57

 d) Połączenia z siecią krajowej telefonii ruchomej (komórkowej), której operatorem jest Cyfrowy Polsat S.A.

Lp. Rodzaj opłaty Cena ne� o VAT Cena bru� o

1. Minuta połączenia przez całą dobę 0,56 0,13 0,69

 e) Pozostałe połączenia z sieciami krajowej telefonii ruchomej (komórkowej), niewymienione w pkt b), c) i d) powyżej *)

Lp. Rodzaj opłaty Cena ne� o VAT Cena bru� o

1. Minuta połączenia przez całą dobę 0,79 0,18 0,97

*) W tym połączenia z siecią krajowej telefonii ruchomej (komórkowej) CenterNet S.A., oraz Mobyland Sp. z o.o.
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 f) Połączenia międzynarodowe do sieci stacjonarnych i komórkowych *)

Lp. Rodzaj opłaty Cena ne� o VAT Cena bru� o

1. Strefa 1 – całą dobę 0,16 0,04 0,20

2. Strefa 2 – całą dobę 0,40 0,09 0,49

3. Strefa 3 – całą dobę 0,66 0,15 0,81

4. Strefa 4 – całą dobę 0,98 0,23 1,21

5. Strefa 5 – całą dobę 1,80 0,41 2,21

6. Strefa 6 – całą dobę 2,96 0,68 3,64

7. Pozostałe kraje – całą dobę 5,98 1,38 7,36

*) Wykaz krajów w ramach poszczególnych Stref, do których mają zastosowanie opłaty „Połączenia międzynarodowe do sieci stacjonarnych i komórkowych” (pkt 2f)

Strefa Kierunek

1 Niemcy fi xed, Wielka Brytania fi xed, Szwecja fi xed, Dania fi xed, Belgia fi xed, Irlandia fi xed, Francja fi xed, Hiszpania fi xed, Holandia fi xed, Włochy fi xed, Cypr fi xed, Węgry fi xed, 
Grecja fi xed, Norwegia fi xed, Szwajcaria fi xed, USA fi xed, Kanada fi xed, USA mobile, Kanada mobile

2
Estonia fi xed, Litwa fi xed, Łotwa fi xed, Czechy fi xed, Słowacja fi xed, Portugalia fi xed, Luksemburg fi xed, Rumunia fi xed, Słowenia fi xed, Austria fi xed, Finlandia fi xed, Chiny fi xed, 
Japonia fi xed, Indie fi xed, Singapur fi xed, Korea Południowa fi xed, Hong Kong fi xed, Australia fi xed, Andora fi xed, Chorwacja fi xed, Kazachstan fi xed, Monako fi xed, Rosja fi xed, 
Turcja fi xed, Argentyna fi xed, Brazylia fi xed, Nowa Zelandia fi xed, Tajwan fi xed, Chiny mobile, Indie mobile, Singapur mobile, Korea Południowa mobile, Hong Kong mobile

3 Bułgaria fi xed, Makau fi xed, Albania fi xed, Liechtenstein fi xed, Szwecja mobile, Cypr mobile, Austria mobile, Węgry mobile, Rosja mobile, Turcja mobile

4

Bośnia i Hercegowina fi xed, Wyspy Owcze fi xed, Islandia fi xed, Macedonia fi xed, Mołdawia fi xed, Ukraina fi xed, Gruzja fi xed, Meksyk fi xed, Niemcy mobile, Wielka Brytania mobile, 
Dania mobile, Estonia mobile, Litwa mobile, Czechy mobile, Słowacja mobile, Belgia mobile, Francja mobile, Hiszpania mobile, Holandia mobile, Portugalia mobile, Rumunia mobile, 
Finlandia mobile, Grecja mobile, Japonia mobile, Tajwan mobile, Makau mobile, Australia mobile, Islandia mobile, Kazachstan mobile, Ukraina mobile, Brazylia mobile, Gruzja mobile, 
Włochy mobile

5
Malta fi xed, Białoruś fi xed, Gibraltar fi xed, Czarnogóra fi xed, Armenia fi xed, Azerbejdżan fi xed, Izrael fi xed, San Marino fi xed, Malta mobile, Irlandia mobile, Andora mobile, 
Norwegia mobile, Chorwacja mobile, Wyspy Owcze mobile, Mołdawia mobile, Albania mobile, Argentyna mobile, Izrael mobile, Meksyk mobile, Nowa Zelandia mobile, 
San Marino mobile

6 Bułgaria mobile, Słowenia mobile, Luksemburg mobile, Czarnogóra mobile, Serbia mobile, Szwajcaria mobile, Białoruś mobile, Bośnia i Hercegowina mobile, Gibraltar mobile, 
Macedonia mobile, Łotwa mobile, Liechtenstein mobile, Armenia mobile, Azerbejdżan mobile

7 Pozostałe połączenia fi xed i mobile 

 g) Połączenia międzynarodowe z sieciami NGN, Premium Services oraz pozostałe połączenia międzynarodowe niewymienione w punkcie f) powyżej

Lp. Rodzaj opłaty Cena ne� o VAT Cena bru� o

1. Minuta połączenia przez całą dobę 19,90 4,58 24,48

Objaśnienia:  Opłata za połączenia naliczana jest na podstawie ilości jednostek taryfi kacyjnych (tj. ilości rozpoczętych okresów taryfi kacyjnych) oraz ceny jednostki taryfi kacyjnej. Połączenia 
rozliczane są według jednostki taryfi kacyjnej o wartości 0,29 zł ne	 o.

 h) Połączenia do systemów komórkowej telefonii satelitarnej

Lp. Rodzaj opłaty Cena ne� o VAT Cena bru� o

1. Minuta połączenia przez całą dobę 40,16 9,24 49,40

 i) Połączenia do sieci Internet (dial-up: 20 95 64) *)

Lp. Rodzaj opłaty Cena ne� o VAT Cena bru� o

1. Minuta połączenia 0,08 0,02 0,10

Objaśnienia:  Opłata za dostęp do sieci Internet obowiązuje jedynie pod warunkiem korzystania z ogólnopolskiego numeru dostępowego Operatora: 20 95 64
Operator nie bierze odpowiedzialności za skutki użycia niewłaściwych numerów dostępowych lub ich zmiany – ręcznie lub przez działanie oprogramowania
*) Dotyczy obszarów gdzie istnieją możliwości techniczne świadczenia usługi.

3. Postanowienia dodatkowe
 1. Operator zastrzega sobie prawo zablokowania połączeń na prefi ksy, na które nie określono stawek w niniejszym Cenniku. 
 2. Połączenia do sieci krajowych i międzynarodowych stacjonarnych i komórkowych rozliczane są zgodnie z prefi ksami, jakie operatorzy otrzymali od regulatora w danym kraju.
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III. Inne połączenia
 a) Połączenia do sieci inteligentnej

Lp. Rodzaj połączenia Sposób zaliczania Cena ne� o VAT Cena bru� o

1. 800…
808 1…
806…

804 3…
00800….*

za połączenie bezpłatnie

2. 801 1…
801 2…
801 7…
801 8

za połączenie 0,29 0,07 0,36

3. 801 3…
804 1…
801 9…

w godzinach od 8:00 do 22:00 – opłata za 3 min połączenia, we wszystkie dni tygodnia 0,29 0,07 0,36

w godzinach od 22:00 do 8:00 – opłata za 6 min połączenia, we wszystkie dni tygodnia 0,29 0,07 0,36

4. 801 5…
801 6…
804 2…
801 0…

za każdą rozpoczętą 1 minutę połączenia 0,20 0,05 0,25

5. 801 4… 
804 4…

w godzinach od 8:00 do 18:00 – w dni robocze, za 1 minutę połączenia 0,40 0,09 0,49

w godzinach od 18:00 do 8:00 – w dni robocze, za 1 minutę połączenia 0,20 0,05 0,25

w godzinach od 8:00 do 18:00 – w soboty, niedziele i święta, za 1 minutę połączenia 0,30 0,07 0,37

w godzinach od 18:00 do 8:00 we wszystkie dni tygodnia, za 1 minutę połączenia 0,20 0,05 0,25

Objaśnienia:  Opłata za połączenia naliczana jest na podstawie ilości jednostek taryfi kacyjnych (tj. ilości rozpoczętych okresów taryfi kacyjnych) oraz ceny jednostki taryfi kacyjnej. Połączenia 
rozliczane są według jednostki taryfi kacyjnej o wartości 0,29 zł ne	 o.

 Wysokość opłat ustalana jest przez operatora świadczącego usługi.
*) Usługa świadczona zgodnie z istniejącymi możliwościami technicznymi.

 b) Połączenia do sieci inteligentnej o podwyższonej opłacie

Lp Rodzaj połączenia Cena ne� o VAT Cena bru� o

1. 703 1…
700 1…
701 1…
708 1…

0,29 0,07 0,36

2. 703 2…
700 2…
701 2…
708 2…

1,05 0,24 1,29

3. 703 3…
700 3…
701 3…
708 3…

1,69 0,39 2,08

4. 703 4…
700 4…
701 4…
708 4…

2,10 0,48 2,58

5. 703 5…
700 5…
701 5…
708 5…

3,00 0,69 3,69

6. 703 6…
700 6…
701 6…
708 6…

3,46 0,80 4,26

7. 703 7…
700 7…
701 7…
708 7…

4,00 0,92 4,92

8. 703 8…
700 8…
701 8…
708 8…

6,25 1,44 7,69

9. 703 9…
700 9…
701 9…
708 9…

8,12 1,87 9,99

10. 704 0… 0,58 0,13 0,71

11. 704 1… 1,16 0,27 1,43

12. 704 2… 2,03 0,47 2,50

13. 704 3… 3,19 0,73 3,92

14. 704 4… 4,06 0,93 4,99

15. 704 5… 5,22 1,20 6,42
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Lp Rodzaj połączenia Cena ne� o VAT Cena bru� o

16. 704 6… 8,12 1,87 9,99

17. 704 7… 10,15 2,33 12,48

18. 704 8… 18,00 4,14 22,14

19. 704 9… 28,71 6,60 35,31

Objaśnienia:  Opłata za połączenia naliczana jest na podstawie ilości jednostek taryfi kacyjnych (tj. ilości rozpoczętych okresów taryfi kacyjnych) oraz ceny jednostki taryfi kacyjnej. Połączenia 
rozliczane są według jednostki taryfi kacyjnej o wartości 0,29 zł ne	 o.

 Dla pozycji od 1 do 8 opłata naliczana jest za 1 minutę połączenia.
 Dla pozycji od 9 do 19 opłata naliczana jest za wykonane połączenie bez względu na czas jego trwania.
 Wysokość opłat ustalana jest przez operatora świadczącego usługi.

 c) Połączenia do sieci teleinformatycznych o podwyższonej opłacie

Lp. Rodzaj połączenia Cena ne� o 
za 1 minutę

VAT Cena bru� o

1. 207 1…
208 1…

0,29 0,07 0,36

2. 207 2…
208 2…

1,05 0,24 1,29

3. 207 3…
208 3…

1,69 0,39 2,08

4. 207 4…
208 4…

2,10 0,48 2,58

5. 207 5…
208 5…

3,00 0,69 3,69

6. 207 6…
208 6…

3,45 0,79 4,24

7. 207 7…
208 7…

4,00 0,92 4,92

8. 207 8…
208 8…

6,25 1,44 7,69

9. 207 9…
208 9…

8,12 1,87 9,99

Objaśnienia:  Opłata za połączenia naliczana jest na podstawie ilości jednostek taryfi kacyjnych (tj. ilości rozpoczętych okresów taryfi kacyjnych) oraz ceny jednostki taryfi kacyjnej. Połączenia 
rozliczane są według jednostki taryfi kacyjnej o wartości 0,29 zł ne	 o.

 Wysokość opłat ustalana jest przez operatora świadczącego usługi.

 d) Połączenia do sieci przywoławczej

Lp. Rodzaj połączenia Sposób zaliczania Cena ne� o VAT Cena bru� o

1. 64 (z wyłączeniem 6422) Opłata w godzinach od 8:00 do 22:00 – we wszystkie dni tygodnia za 3 minuty połączenia 0,29 0,07 0,36

2. 64 (z wyłączeniem 6422) Opłata w godzinach od 22:00 do 8:00 – we wszystkie dni tygodnia za 6 minut połączenia 0,29 0,07 0,36

3. 6422 Opłata we wszystkie dni tygodnia za minutę połączenia 4,00 0,92 4,92

Objaśnienia:  Opłata za połączenia naliczana jest na podstawie ilości jednostek taryfi kacyjnych (tj. ilości rozpoczętych okresów taryfi kacyjnych) oraz ceny jednostki taryfi kacyjnej. Połączenia 
rozliczane są według jednostki taryfi kacyjnej o wartości 0,29 zł ne	 o.

 e) Połączenia do systemów komórkowej telefonii satelitarnej

Lp. Rodzaj połączenia Cena ne� o VAT Cena bru� o

1. Minuta połączenia we wszystkie dni tygodnia do sieci: Inmarsat-Pacifi c-Ocean-Mini-M – 0~087276; 
Inmarsat-Atlan� c-East-Mini-M – 0~08717; Inmarsat-Atlan� c-West-Mini-M – 0~08747; 
Inmarsat-Indian-Ocean-Mini-M – 0~087376; Inmarsat-Atlan� c-East-M – 0~08716; Inmarsat-Atlan� c-West-M – 0~08746; 
Inmarsat-Indian-Ocean-M – 0~08736; Inmarsat-M – 0~08706; Inmarsat-Pacifi c-Ocean-M – 0~08726

3,90 0,90 4,80

2. Minuta połączenia we wszystkie dni tygodnia do sieci: Inmarsat-Atlan� c-East-B – 0~08713; 
Inmarsat-Atlan� c-West-B – 0~08743; Inmarsat-B – 0~08703; Inmarsat-Indian-Ocean-B – 0~08733; 
Inmarsat-Pacifi c-Ocean-B – 0~08723

4,90 1,13 6,03

3. Minuta połączenia we wszystkie dni tygodnia do sieci: Irydium – 0~088167; 
MCP – Mobile Communica� on Partner – 0~088232; Thuraya Mobile – 0~088216

6,25 1,44 7,69

4. Minuta połączenia we wszystkie dni tygodnia do sieci: Inmarsat-Atlan� c-East-Aero – 0~08715; 
Inmarsat-Atlan� c-West-Aero – 0~08745; Inmarsat-Indian-Ocean-Aero – 0~08735; 
Inmarsat-Pacifi c-Ocean-Aero – 0~08725; Iridium-Satellite-System-16 – 0~08816; Iridium-Satellite-System-17 – 0~08817; 
Inmarsat-A – 0~08705; Inmarsat-Atlan� c-East-A- 0~08711 oraz – 0~08718; Inmarsat-Atlan� c-West-A -0~08741 
oraz – 0~08748; Inmarsat-Indian-Ocean-A -0~08731 oraz – 0~08738; Inmarsat-Pacifi c-Ocean-A -0~08721 
oraz – 0~08728; EMSAT-Satellite-System 0~088213

9,90 2,28 12,18

5. Minuta połączenia we wszystkie dni tygodnia do sieci: Inmarsat-Atlan� c-East-M4 – 0~087160; 
Inmarsat-Atlan� c-West-M4 -0~087460; Inmarsat-M4 -0~087060; Inmarsat-Atlan� c-West-B-HSD-0~087439; 
Inmarsat-A-Mari� me -0~08701; Inmarsat-Pacifi c-Ocean -M4-0~08260

12,90 2,97 15,87

6. Minuta połączenia we wszystkie dni tygodnia do sieci: Inmarsat-Mini-M -0~08707; Global-Personal-Numbe -0~0878; 
Inmarsat-B-HSD -0~087039; Inmarsat-Atlan� c-East-B-HSD -0~087139; Inmarsat-Indian-Ocean-B-HSD -0~087339; 
Inmarsat-Pacifi c-Ocean-B-HSD -0~087239; Global-Satellite 0~0881 oraz – 0~0882

15,90 3,66 19,56

7. Minuta połączenia we wszystkie dni tygodnia do sieci: Global-Networks-Antarc� ca -0~088234; Ellipso -0~08813; 
Globalstar -0~0881890 oraz -0~0881990

19,90 4,58 24,48

Objaśnienia:  Opłata za połączenia naliczana jest na podstawie ilości jednostek taryfi kacyjnych (tj. ilości rozpoczętych okresów taryfi kacyjnych) oraz ceny jednostki taryfi kacyjnej. Połączenia 
rozliczane są według jednostki taryfi kacyjnej o wartości 0,29 zł ne	 o.
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 f) Połączenia w ramach usługi Poland Direct (Orange Polska S.A.)

  Połączenia w ramach usługi Poland Direct są rozliczane wg czasu rzeczywistego ich trwania. Opłata naliczana jest jako suma: opłaty za rzeczywisty czas trwania połączenia wg taryfy 
za połączenie do danego kraju i opłaty dodatkowej 1 zł ne	 o (1,23 zł bru	 o) za realizację połączenia, niezależnie od czasu jego trwania. Obciążenie Abonenta za korzystanie z połączeń 
Poland Direct następuje na podstawie danych przekazywanych przez Orange Polska S.A.

 g) Połączenia z numerami usług informacyjnych (Orange Polska S.A.)

Lp. Usługa Cena ne� o VAT Cena bru� o

1. 118 913 – Biuro Numerów – opłata za połączenie 1,16 0,27 1,43

2. 118 912 – Międzynarodowe Biuro Numerów – opłata za minutę 2,00 0,46 2,46

3. 118 811 – informacja o numerach telefonicznych w języku angielskim – opłata za minutę 2,00 0,46 2,46

4. 19050 – zamawianie rozmów międzystrefowych – opłata za połączenie 0,87 0,20 1,07

5. 19051 – zamawianie rozmów międzynarodowych – opłata za połączenie 0,87 0,20 1,07

Objaśnienia:  W ramach jednego połączenia z Biurem Numerów (1) można uzyskać informację maksymalnie o 4 numerach telefonów. W ramach jednego połączenia z usługą zamawiania 
rozmów (4 i 5) można zamówić rozmowę z jednym numerem telefonu.

 h) Połączenia z numerami usług społecznych

Lp. Usługa Cena ne� o VAT Cena bru� o

1. 116 000 – Numer interwencyjny w sprawie zaginionych dzieci – opłata za minutę połączenia bezpłatnie

2. 116 111 – Telefon zaufania dla dzieci – opłata za minutę połączenia bezpłatnie

3. 116 123 – Telefon wsparcia emocjonalnego – opłata za minutę połączenia bezpłatnie

4. 116 006 – Telefon zaufania dla ofi ar przestępstw – opłata za minutę połączenia bezpłatnie

5. 116 117 – Usługa medyczna na żądanie w przypadkach innych niż nagłe – opłata za minutę połączenia bezpłatnie

 i) Pozostałe połączenia i usługi w sieciach innych Operatorów

Lp. Usługa Cena ne� o VAT Cena bru� o

1. Połączenia z numerem infolinii 19757 – Informacja kolejowa – opłata za minutę połączenia 1,05 0,24 1,29

Za pozostałe połączenia do sieci innych operatorów oraz usługi świadczone w zakresie określonym w umowach zawartych przez Mul� media Polska Biznes S.A. z tymi operatorami, obejmujące 
m.in. transmisję danych oraz inne usługi świadczone w sieci przez tych operatorów, w tym usługi w ruchu ręcznym, pobierana jest opłata zgodnie z cennikiem danego operatora.

IV. Inne usługi
 a) Usługi związane z rachunkiem

Lp. Rodzaj usługi Cena ne� o VAT Cena bru� o

1. Comiesięczna lub jednorazowa szczegółowa specyfi kacja połączeń za jeden miesiąc, 
dla jednej stacji telefonicznej w postaci wydruku lub w postaci elektronicznej na nośniku 1)

5,00 1,15 6,15

2. Comiesięczna lub jednorazowa szczegółowa specyfi kacja połączeń za jeden miesiąc, 
dla jednej stacji telefonicznej wysyłana e-mailem 2)

1,00 0,23 1,23

3. Comiesięczny szczegółowy wykaz połączeń dostępny drogą elektroniczną, za pomocą funkcji e-BOK na stronie mul� media.pl bezpłatnie

Objaśnienia:  Opłaty wymienione w Rozdziale IV „Inne usługi” są wspólne dla wszystkich Planów Taryfowych, o ile nie zostało to wyraźnie zaznaczone w Cenniku.
1) Dotyczy Abonentów sekundowych Planów Taryfowych.
2) Dotyczy Abonentów impulsowych Planów Taryfowych oraz Abonentów wybranych lokalizacji stref numeracyjnych 17 i 24.

 b) Usługi dodane *

Lp. Usługa Opłata abonamentowa Opłata generowana przez usługę

Cena ne� o VAT Cena bru� o Cena ne� o VAT Cena bru� o

1. Natychmiastowe przeniesienie połączeń w ramach abonamentu telefonicznego za połączenie z wybranym numerem

2. Przeniesienie połączeń, gdy linia jest zajęta w ramach abonamentu telefonicznego za połączenie z wybranym numerem

3. Przeniesienie połączeń, gdy nikt nie odpowiada w ramach abonamentu telefonicznego za połączenie z wybranym numerem

4. Nie przeszkadzać w ramach abonamentu telefonicznego -

5. Połączenie oczekujące w ramach abonamentu telefonicznego -

6. Gorąca linia w ramach abonamentu telefonicznego za połączenie z wybranym numerem

7. Połączenie trójstronne w ramach abonamentu telefonicznego za połączenie z wybranym numerem

8. Budzenie jednokrotne 1) w ramach abonamentu telefonicznego 2 x wartość impulsu

9. Budzenie regularne 1) (Opłata za jedno budzenie) w ramach abonamentu telefonicznego 2 x wartość impulsu

10. Wybieranie skrócone numerów do 10 w ramach abonamentu telefonicznego za połączenie z wybranym numerem

11. Wybieranie skrócone numerów do 100 w ramach abonamentu telefonicznego za połączenie z wybranym numerem

12. Blokada połączeń wychodzących – stała 3,00 0,69 3,69 –

Zmiana poziomu blokady 
(usługa pochodna do usługi Blokada połączeń wychodzących – stała)

w ramach abonamentu telefonicznego 1,00 0,23 1,23

13. Blokada połączeń wychodzących – dynamiczna 3,00 0,69 3,69 –

Przywrócenie hasła 
(usługa pochodna do usługi Blokada połączeń wychodzących – dynamiczna)

w ramach abonamentu telefonicznego 1,00 0,23 1,23

14. Blokada połączeń wychodzących na numery usług o podwyższonej opłacie 
lub/i połączeń przychodzących z takich numerów.

bezpłatnie –
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Lp. Usługa Opłata abonamentowa Opłata generowana przez usługę

Cena ne� o VAT Cena bru� o Cena ne� o VAT Cena bru� o

15. Blokada połączeń wychodzących na numery usług o podwyższonej opłacie 
lub/i połączeń przychodzących z takich numerów – określenie maksymalnej ceny 
za minutę połączenia w przedziale kwotowym: od 1,00 zł do 8,00 zł bru	 o, 
w pełnych złotych. Dotyczy połączeń rozliczanych za czas trwania połączenia.

bezpłatnie –

16. Blokada połączeń wychodzących na numery usług o podwyższonej opłacie 
lub/i połączeń przychodzących z takich numerów – określenie maksymalnej ceny 
za połączenie w przedziale kwotowym: od 1,00 zł do 35,00 zł bru	 o, w pełnych 
złotych. Dotyczy połączeń rozliczanych za całe połączenie.

bezpłatnie –

17. Próg kwotowy dla usług o podwyższonej opłacie. Dostępne progi: 0,00 zł; 35,00 zł; 
100,00 zł; 200,00 zł bru	 o.

bezpłatnie –

18. Prezentacja numeru przychodzącego 2,50 0,58 3,08 –

19. Przechwytywanie połączeń: 2) a) nieukierunkowane
 b) ukierunkowane
 c) ukierunkowane z prawem włączenia się w rozmowę

w ramach abonamentu telefonicznego –

20. Przekazywanie wywołania 2) w ramach abonamentu telefonicznego za połączenie z wybranym numerem

21. Automatyczne oddzwonienie przy zajętości 2) w ramach abonamentu telefonicznego za połączenie z wybranym numerem

* Dotyczy obszarów gdzie istnieją możliwości techniczne świadczenia usługi.
1) Wartość impulsu dla sekundowych Planów Taryfowych wynosi 0,29 zł ne	 o.
2) Dotyczy wybranych usług dla Abonentów strefy numeracyjnej 24.
Objaśnienia:  Minimalny okres, na jaki można zamówić usługi dodane wymagające opłaty abonamentowej, to jeden pełny Okres Rozliczeniowy. Abonament za usługi dodane jest naliczany 

miesięcznie i płatny z góry. Usługi przeniesienia połączeń (1-3) rozliczane są za czas trwania połączenia przeniesionego z uwzględnieniem rodzaju połączenia. Aktywacja usługi 
wybierania skróconego (10 lub 11) następuje na zlecenie Abonenta.

  Usługa blokady połączeń wychodzących zakładana na stałe (12) lub programowana przez Abonenta z klawiatury aparatu telefonicznego (13), po uprzednim zamówieniu w BOK 
i aktywowaniu w Sieci – możliwości blokady zależne od obszaru (strefy numeracyjnej) i dostępne w BOK. Opłata za usługę jest naliczana za cały Okres Rozliczeniowy, niezależnie 
od tego, w którym dniu miesiąca blokada została aktywowana i w którym dniu miesiąca została wyłączona.

  Usługa „Blokada połączeń wychodzących – stała” (12) od dnia 01.08.2012 r. dla opcji „Brak blokady na wszystkie rodzaje połączeń” jest bezpłatna. Zmiana opcji 0 na opcję 1 
(i na odwrót) lub opcji 4 na opcję 5 (i na odwrót) nie powoduje obowiązku zapłaty.

  Usługa „Blokada połączeń wychodzących – dynamiczna” płatna w każdym przypadku niezależnie od opcji wybranej przez Abonenta za pomocą klawiatury aparatu 
telefonicznego. Abonent może mieć aktywną tylko jedną z usług (12 lub 13) na jednej linii.

  Dla dostępu ISDN, blokada połączeń na numery usług o podwyższonej opłacie lub/i połączeń przychodzących z takich numerów, w tym blokada poszczególnych rodzajów usług 
o podwyższonej opłacie, a ponadto blokada usług o podwyższonej opłacie z określeniem maksymalnej ceny za połączenie albo za minutę połączenia oraz usługa progu 
kwotowego, dotyczą całego łącza ISDN.

 Dostępne opcje usługi „Blokada połączeń wychodzących (stała i dynamiczna)” od dnia 01.08.2012 r.:
 0 – Brak blokady na wszystkie rodzaje połączeń.
 1 – Brak blokady na wszystkie rodzaje połączeń.
 2 – Zablokowanie połączeń międzynarodowych.
 3 – Zablokowanie połączeń międzystrefowych.
 4 – Zablokowanie połączeń do sieci komórkowych i na pager.
 5 – Zablokowanie połączeń do sieci komórkowych i na pager.
 6 – Zablokowanie połączeń międzynarodowych, połączeń do sieci komórkowych i na pager.
 7 – Zablokowanie połączeń międzynarodowych, połączeń do sieci komórkowych i na pager oraz połączeń do Internetu i sieci teleinformatycznych.
 8 – Zablokowanie połączeń międzynarodowych, połączeń międzystrefowych, połączeń do sieci komórkowych i na pager oraz połączeń do Internetu i sieci teleinformatycznych.
 9 –  Zablokowanie połączeń międzynarodowych, połączeń międzystrefowych, połączeń do sieci komórkowych i na pager, połączeń do Internetu i sieci teleinformatycznych, 

połączeń lokalnych i strefowych, połączeń do infolinii płatnych, połączeń typu AUS (numeracji skróconych), z wyjątkiem połączeń na numery usług o podwyższonej opłacie 
rozpoczynające się od 70…, 207…, 208…, 118… i 19…

  Blokada połączeń wychodzących na numery usług o podwyższonej opłacie lub/i połączeń przychodzących z takich numerów - skutkuje brakiem możliwości wykonywania 
połączeń na numery usług o podwyższonej opłacie lub/i odbierania połączeń z takich numerów (14). Dotyczy również połączeń, które nie powodują obowiązku zapłaty po 
stronie Abonenta. W ramach usługi Operator udostępnia następujące rodzaje blokad:

 1 –  Całkowita blokada wszystkich połączeń wychodzących na numery usług o podwyższonej opłacie zaczynające się od 70…, 207…, 208…, 118…. i 19… lub/i odbierania 
połączeń z takich numerów;  

 2 – Blokada połączeń wychodzących na numery usług o podwyższonej opłacie zaczynające się od 70… lub/i odbierania połączeń z takich numerów;
 3 – Blokada połączeń wychodzących na numery usług o podwyższonej opłacie zaczynające się od 207…, 208… lub/i odbierania połączeń z takich numerów;
 4 – Blokada połączeń wychodzących na numery usług o podwyższonej opłacie zaczynające się od 118… lub/i odbierania połączeń z takich numerów;
 5 – Blokada połączeń wychodzących na numery usług o podwyższonej opłacie zaczynające się od 19…. lub/i odbierania połączeń z takich numerów;
 6 – Blokada połączeń wychodzących na numery usług o podwyższonej opłacie zaczynające się od 70…, 207… i 208… lub/i odbierania połączeń z takich numerów;
  Blokada usług o podwyższonej opłacie wymaga złożenia zamówienia w Biurze Obsługi Klienta lub w Call Center Operatora, a jej realizacja następuje w terminie 2 dni roboczych 

od daty wpływu zamówienia do Operatora. Zamówienie blokady usług o podwyższonej opłacie jest realizowane z uwzględnieniem frakcji ruchu dostępnych w Cenniku 
Operatora.

  Blokada połączeń wychodzących na numery usług o podwyższonej opłacie lub/i połączeń przychodzących z takich numerów – określenie maksymalnej ceny za minutę 
połączenia w przedziale kwotowym od 1 zł do 8 zł bru	 o, w pełnych złotych (15). Dotyczy połączeń rozliczanych za czas trwania połączenia.  Usługa umożliwia Abonentowi 
określenie maksymalnej ceny za minutę połączenia i nieodpłatne blokowanie połączeń wychodzących na numery usług o podwyższonej opłacie rozpoczynające się od 70…, 
207…., 208…, 118…, 19…. , których cena za minutę przekracza cenę maksymalną wskazaną przez Abonenta, lub/i połączeń przychodzących z takich numerów. Wymagane 
złożenie zamówienia w Biurze Obsługi Klienta lub w Call Center Operatora. Realizacja usługi następuje w terminie 2 dni roboczych od daty wpływu zamówienia do Operatora. 
Zamówienie  jest realizowane z uwzględnieniem frakcji ruchu dostępnych w Cenniku Operatora.

  Blokada połączeń wychodzących na numery usług o podwyższonej opłacie lub/i połączeń przychodzących z takich numerów – określenie maksymalnej ceny za połączenie 
w przedziale kwotowym od 1 zł do 35 zł bru	 o, w pełnych złotych (16). Dotyczy połączeń rozliczanych za całe połączenie. Usługa umożliwia Abonentowi określenie 
maksymalnej ceny za połączenie  i nieodpłatne blokowanie połączeń wychodzących na numery usług o podwyższonej opłacie rozpoczynające się od 70…, 207…., 208…, 118…, 
19…, rozliczanych za całe połączenie, których cena przekracza cenę maksymalną wskazaną przez Abonenta, lub/i połączeń przychodzących z takich numerów. Wymagane 
złożenie zamówienia w Biurze Obsługi Klienta lub w Call Center Operatora. Realizacja usługi następuje w terminie 2 dni roboczych od daty wpływu zamówienia do Operatora. 
Zamówienie  jest realizowane z uwzględnieniem frakcji ruchu dostępnych w Cenniku Operatora.

  Próg kwotowy dla usług o podwyższonej opłacie – określenie progu kwotowego dla usług o podwyższonej opłacie dla każdego Okresu Rozliczeniowego (17). W momencie 
osiągnięcia progu kwotowego Operator zobowiązany jest do:

 a)  natychmiastowego poinformowania Abonenta o tym fakcie za pomocą co najmniej trzech prób połączenia z Abonentem w ciągu 24 godzin od momentu osiągnięcia progu 
kwotowego,

 b)  zablokowania możliwości wykonywania połączeń na numery usług o podwyższonej opłacie i odbierania połączeń z takich numerów, chyba że nie będą one powodować 
obowiązku zapłaty po stronie Abonenta. 

 W razie, gdy Abonent nie określił progu kwotowego, próg ten wynosi 35 zł dla każdego Okresu Rozliczeniowego.
  Realizacja usługi wymaga złożenia zamówienia w Biurze Obsługi Klienta lub w Call Center Operatora i następuje w terminie 2 dni roboczych od daty wpływu zamówienia 

do Operatora. W razie osiągnięcia w danym Okresie Rozliczeniowym obowiązującego Abonenta progu kwotowego, zlecenie podwyższenia progu kwotowego dla tego Okresu 
Rozliczeniowego jest realizowane w terminie 2 dni roboczych od daty jego wpływu do Operatora. W pozostałych przypadkach, zmiana progu kwotowego (na niższy bądź 
na wyższy) następuje z początkiem następnego Okresu Rozliczeniowego od wypływu zlecenia do Operatora, pod warunkiem złożenia zamówienia na ww. usługę w terminie 
co najmniej 2 dni roboczych przed pierwszym dniem nowego Okresu Rozliczeniowego. 
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 c) Usługi związane z instalacją i eksploatacją urządzeń telekomunikacyjnych

Lp. Rodzaj usługi Cena ne� o VAT Cena bru� o

1. Instalacja urządzeń stanowiących zakończenie łącza:

– dodatkowego gniazda telefonicznego w tym samym lokalu (w odległości do 20 m od dotychczasowego miejsca instalacji) 15,00 3,45 18,45

–  dodatkowego gniazda telefonicznego w tym samym lokalu (w odległości do 20 m od dotychczasowego miejsca instalacji) 1) 6,99 1,61 8,60

– dodatkowego gniazda telefonicznego w tym samym lokalu (w odległości pow. 20 m od dotychczasowego miejsca instalacji) według kosztów rzeczywistych

2. Przeniesienie stacji telekomunikacyjnych na inną posesję w ramach istniejącej sieci i możliwości technicznych bez opłat

3. Przeniesienie stacji telekomunikacyjnych na inną posesję w ramach istniejącej sieci światłowodowej i możliwości 
technicznych – w przypadku Usługi świadczonej z bezpośrednim dostępem w technologii światłowodowej 

163,12 37,52 200,64

4. Sprawdzenie wykonanej przez Klienta instalacji – za każdą linię abonencką 15,00 3,45 18,45

Sprawdzenie wykonanej przez Klienta instalacji – za każdą linię abonencką 1) 5,99 1,38 7,37

5. Naprawa lub modernizacja Sieci w Lokalu według kosztów rzeczywistych

1) Dotyczy Abonentów strefy numeracyjnej 24.

 d) Numeracja stacji telefonicznej

Lp. Rodzaj usługi Cena ne� o VAT Cena bru� o

1. Numer złoty 1200,00 276,00 1476,00

2. Numer srebrny 400,00 92,00 492,00

3. Numer na życzenie 25,00 5,75 30,75

4. Zmiana numeru na wniosek Abonenta w planach rozliczanych sekundowo 35,00 8,05 43,05

5. Zastrzeżenie numeru bezpłatnie

6. Przeniesienie numeru wewnątrz Sieci Mul� media bezpłatnie

7. Przeniesienie numeru poza Sieć Mul� media bezpłatnie

8. Zachowanie numeru przy zmianie linii telefonicznej z cyfrowej na analogową w ramach Sieci Mul� media 1) 5,00 1,15 6,15

Objaśnienia:  Opłaty te nie obejmują kosztów uzyskania dostępu do sieci telekomunikacyjnej.
  Przeniesienie numeru realizowane jest dla poszczególnych numerów telefonicznych w obrębie jednej strefy numeracyjnej; przeniesienie realizowane jest w ramach istniejących 

możliwości technicznych.
  Przeniesienie numeru poza Sieć Mul� media jest realizowane do sieci tych operatorów, z którymi zawarte są umowy określające zasady realizacji tej usługi w ramach istniejących 

możliwości technicznych.

 e) Pozostałe usługi i opłaty

Lp. Rodzaj usługi Cena ne� o VAT Cena bru� o

1. Zawieszenie Abonamentu – na życzenie Abonenta (do 6 miesięcy) 35,00 8,05 43,05

2. Ponowne włączenie do Sieci po uprzednim zawieszeniu Abonamentu na wniosek Abonenta bezpłatnie

3. Ponowne włączenie do Sieci bez wizyty technika 3,28 0,75 4,03

4. Zmiana Abonamentu 5,00 1,15 6,15

5. Opłata za zniszczenie, utratę lub brak zwrotu Sprzętu Operatora w terminie wskazanym w wezwaniu do zwrotu Sprzętu 
Operatora, o którym mowa jest w Regulaminie Świadczenia Usługi Telefonicznej (kara umowna) 1), 2)

- - 240,00

6. Opłata za opóźnienie w zwrocie Sprzętu Operatora w terminie wskazanym w Regulaminie Świadczenia Usługi Telefonicznej 
– w przypadku zwrotu Sprzętu Operatora do dnia obciążenia Abonenta karą umowną za brak zwrotu Sprzętu (kara umowna) 1), 2)

- - 1,00 (za każdy 
dzień opóźnienia)

7. Opłata za zdekompletowanie Sprzętu Operatora (kara umowna) 3) - - 20,00

Objaśnienia:  Maksymalny okres, na jaki można zamówić usługę zawieszenia Abonamentu to 6 Okresów Rozliczeniowych. Ponowne włączenie do Sieci następuje po upływie wyznaczonego 
terminu, lub wcześniej – na wniosek Abonenta. Opłata za usługę jest naliczana jednorazowo i płatna z góry za cały okres.

 Zmiana Abonamentu następuje ze skutkiem na początek następnego Okresu Rozliczeniowego.
1)  Dotyczy odrębnie każdego głównego elementu wyposażenia przekazanego Abonentowi do używania (w szczególności modem, terminal sieciowy), wyspecyfi kowanego w Protokole 

Przekazania Sprzętu Operatora.
2)  W przypadku zwrotu Sprzętu Operatora, po naliczeniu kary umownej za brak zwrotu Sprzętu, ale nie później niż w terminie 90 dni od dnia rozwiązania Umowy Abonenckiej, Operator 

obciąży Abonenta karą umowną za opóźnienie, za cały okres tego opóźnienia, do dnia zwrotu Sprzętu, a kara umowna za brak zwrotu Sprzętu zostanie anulowana. Jeżeli zwrot Sprzętu 
Operatora nastąpi po upływie 90 dni od dnia rozwiązania Umowy Abonenckiej, kara umowna za brak zwrotu Sprzętu Operatora nie ulega anulowaniu.

3)  Dotyczy odrębnie każdego osprzętu dodatkowego wyspecyfi kowanego w Protokole Przekazania Sprzętu Operatora. Za zdekompletowanie Sprzętu Operatora uważa się zniszczenie, 
utratę lub brak zwrotu osprzętu dodatkowego w terminie 90 dni od dnia rozwiązania Umowy Abonenckiej.
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 f) Usługa Poczty Głosowej 1)

1) Dotyczy Abonentów strefy numeracyjnej 24.

 Tabela 1 – Podstawowe ceny w systemie Poczty Głosowej

Lp. Rodzaj usługi Opłata

Skrzynka prosta 
– poj. 5 wiadomości x 2 min

Skrzynka uniwersalna 
– poj. 10 wiadomości x 2 min

Skrzynka złożona 
– poj. 15 wiadomości x 2 min

1. Aktywacja Poczty Głosowej bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie

2. Oddzwanianie Poczty bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie

3. Opcja skrzynki rodzinnej – przyłączenie bezpłatnie – –

 Tabela 2 – Dopłata do Abonamentu miesięcznego

Lp. Rodzaj usługi Cena ne� o VAT Cena bru� o

1. Skrzynka prosta bezpłatnie

2. Skrzynka prosta – rodzinna 3,00 0,69 3,69

3. Skrzynka uniwersalna 5,00 1,15 6,15

4. Skrzynka złożona 10,00 2,30 12,30

 Tabela 3 – Opłata za połączenie z systemem Poczty Głosowej

Lp. Rodzaj usługi Cena ne� o VAT Cena bru� o

1. Połączenie z systemem Poczty Głosowej (za każde połączenie ze skrzynką) 0,24 0,06 0,30

Objaśnienia:  Opłata za połączenie z systemem Poczty Głosowej dotyczy wszystkich rodzajów skrzynek. W czasie połączenia z Pocztą Głosową można odsłuchać wiadomości oraz zainicjować 
i skonfi gurować skrzynkę zgodnie ze swoimi potrzebami.

 Tabela 4 – Opłaty za usługi dodatkowe

Lp. Rodzaj usługi Cena ne� o VAT Cena bru� o

1. Przywrócenie hasła dostępu do skrzynki Poczty Głosowej (w przypadku jego utraty) – opłata jednorazowa za każdy numer 10,00 2,30 12,30

2. Zmiana opóźnienia przeniesienia na numer dostępowy Poczty Głosowej – opłata jednorazowa za każdy numer 5,00 1,15 6,15

Objaśnienia: Przywrócenie hasła wiąże się z utratą wszystkich wiadomości w skrzynce.

V. Uwagi

1. Korzystanie z wybranych usług w danej lokalizacji oraz ich parametry uwarunkowane są istniejącymi możliwościami technicznymi.
2. Wszystkie ceny podane zostały w PLN.
3. Za zwłokę w płatnościach pobiera się odsetki ustawowe.
4. Operator zastrzega sobie prawo do zastosowania rabatów.
5. Połączenia do sieci krajowych i międzynarodowych stacjonarnych i komórkowych rozliczane są zgodnie z prefi ksami jakie operatorzy otrzymali od regulatora w danym kraju.
6. Brak opłaty za rozpoczęcie połączeń.
7.  Darmowe połączenia mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu prowadzenia rozmów telefonicznych lub przesyłania faksów, bądź łączenia się z siecią Internet przez numery dostępowe 

Operatora.
8.  W ramach właściwego użytkowania, pod rygorem niezwłocznego zawieszenia usługi oraz rozwiązania Umowy Abonenckiej  bez zachowania okresu wypowiedzenia zabronione jest 

w szczególności:
 a)  generowanie sztucznego ruchu, tj. ruchu charakteryzującego się sekwencyjnym czasem połączenia do wybranego numeru  lub numerów, najczęściej wprowadzanego za pomocą 

generatorów ruchu, dialerów lub innych urządzeń o podobnej funkcjonalności;
 b) używanie automatycznych systemów wywołujących.
9.  Ingerencja w Sieć, z bezpośrednim dostępem w technologii światłowodowej, przez osobę nieuprawnioną, grozi uszkodzeniem ciała lub utratą zdrowia, w szczególności uszkodzeniem 

wzroku. 



9

CZĘŚĆ II � OPŁATY DLA ŁĄCZY ISDN 1�

1) Dotyczy obszarów gdzie istnieją możliwości techniczne świadczenia usługi.

I. Opłata za uzyskanie dostępu ISDN do sieci telekomunikacyjnej
Lp. Rodzaj opłaty Cena ne	 o VAT Cena bru	 o

1. Aktywacja łącza ISDN

Dostęp podstawowy 2B+D 1) 290,00 66,70 356,70

Dostęp podstawowy 2B+D 2) 1,00 0,23 1,23

Dostęp rozszerzony (pierwotny) 30B+D 5500,00 1265,00 6765,00

2. Opłata za zmianę dostępu z łącza analogowego na ISDN (dla łącza ISDN 2B+D) 90,00 20,70 110,70

3. Opłata za przekazanie Abonamentu, w związku z przejęciem uprawnień do korzystania z Abonamentu 
od dotychczasowego Abonenta

40,00 9,20 49,20

4. Aktywacja numeru przeniesionego z sieci innego operatora bezpłatnie

Objaśnienia: Usługi ISDN świadczone są w miarę istniejących możliwości technicznych.
1) Dotyczy Abonentów będących konsumentami w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.04.171.1800 z późn. zm.).
2) Dotyczy Abonentów niebędących konsumentami w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.04.171.1800 z późn. zm.).

II. Plany Taryfowe
1. Opłaty za Abonament

Lp. Rodzaj opłaty Cena ne� o VAT Cena bru� o

1. Dostęp podstawowy 2B+D

Plan Taryfowy Biznes – Twoje Stawki 90,00 20,70 110,70

2. Dostęp rozszerzony 30B+D

Plan Taryfowy Biznes – Twoje Stawki 900,00 207,00 1107,00

Objaśnienia: W ramach usługi ISDN 2B+D Abonent otrzymuje nieodpłatnie 3 numery MSN.

2. Opłaty za połączenia telefoniczne

Opłaty za połączenia telefoniczne z sieci ISDN pobierane są za każdy kanał B dla wybranego Planu Taryfowego według obowiązującego aktualnie cennika połączeń dla linii analogowych.

III. Usługi dodane ISDN

Lp. Rodzaj usługi Cena ne� o VAT Cena bru� o

1. Usługi związane z adresowaniem

MSN – wielokrotny numer tel., za każdy kolejny numer 1,00 0,23 1,23

DDI – bezpośrednie wybieranie numeru wewnętrznego, za każdy numer DDI 0,40 0,09 0,49

2. Usługi identyfi kacji numeru

CLIP – prezentacja numeru wywołującego bezpłatnie 

CLIR – blokada prezentacji numeru wywołującego bezpłatnie 

3. Usługi związane z zarządzaniem połączeniami

CW – wywołanie oczekujące bezpłatnie 

HOLD – zawieszenie połączenia bezpłatnie 

TP – przenośność terminala bezpłatnie 

CFU – przekierowanie wywołań bezwarunkowe bezpłatnie 

CFB – przekierowanie wywołań przy zajętości bezpłatnie 

ICBCD – blokada połączeń przychodzących z przeniesienia bezpłatnie 

ECT – transfer wywołań (dla klientów biznesowych) bezpłatnie 

CFNR – przekierowanie wywołań przy braku odpowiedzi bezpłatnie 

4. Inne usługi

UUS – sygnalizacja pomiędzy użytkownikami bezpłatnie 

SUB – podadresowanie bezpłatnie 

Opłaty za pozostałe telefoniczne usługi dodane nieokreślone w zestawieniu opłata dla usług ISDN, a zawarte w Cenniku dla linii analogowych, naliczane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi 
w nim stawkami. Świadczenie danej usługi dodanej uzależnione jest od istniejących możliwości technicznych. Przeniesienie numeru realizowane jest dla poszczególnych numerów 
telefonicznych w obrębie jednej strefy numeracyjnej; dla dostępu ISDN opłatę nalicza się za każdy numer telefoniczny (MSN); przeniesienie realizowane jest w ramach istniejących możliwości 
technicznych.
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IV. Inne usługi dla łączy ISDN

Lp. Rodzaj usługi Cena ne� o VAT Cena bru� o

1. Zachowanie numeru przy zmianie linii telefonicznej z analogowej na cyfrową w ramach Sieci Mul� media 5,00 1,15 6,15

2. Przeniesienie zakończenia sieciowego NT (w ramach istniejących możliwości technicznych) – za każde NT

– w tym samym lokalu 30,00 6,90 36,90

– do innego lokalu na terenie tej samej posesji 30,00 6,90 36,90

– na inną posesję na terenie tej samej sieci miejscowej 50,00 11,50 61,50

3. Opłaty za inne usługi telefoniczne dla łączy ISDN oraz opłaty pozostałe, niewymienione w części II „Opłaty dla łączy ISDN”, a zawarte w części I cennika „Opłaty dla linii analogowych”, 
naliczane są zgodnie z obowiązującymi w niej stawkami.

CZĘŚĆ III � OPŁATY DLA ŁĄCZY SIP 1�, 2�

1) Dotyczy obszarów, gdzie istnieją możliwości techniczne świadczenia usługi.
2) Usługa dostępna jest wyłącznie dla Abonentów niebędących konsumentami w rozumieniu przepisów Ustawy z 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. 04.171.1800 z późn. zm.).

I. Opłata za uzyskanie dostępu SIP do sieci telekomunikacyjnej

Lp. Rodzaj opłaty Cena ne� o VAT Cena bru� o

1. Aktywacja łącza SIP

Dostęp SIP Trunk STANDARD 2500,00 575,00 3075,00

Każda kolejna sesja dla SIP Trunk STANDARD 50,00 11,50 61,50

Dostęp Konto SIP 200,00 46,00 246,00

2. Opłata za przeniesienie praw i obowiązków Abonenta wynikających z Umowy Abonenckiej, na osobę trzecią 100,00 23,00 123,00

3. Aktywacja numeru przeniesionego od innego dostawcy bezpłatnie

Objaśnienia: Usługi dla łączy SIP świadczone są w miarę istniejących możliwości technicznych.

II. Plany Taryfowe
1. Opłaty za Abonament

Lp. Rodzaj opłaty Cena ne� o VAT Cena bru� o

1. Dostęp SIP Trunk STANDARD

Plan Taryfowy „Biznes – Twoje Stawki” – obejmuje wiązkę 15 jednoczesnych połączeń telefonicznych (sesji) 600,00 138,00 738,00

Opłata abonamentowa za każdą dodatkową sesję 25,00 5,75 30,75

2. Dostęp Konto SIP

Plan Taryfowy „Biznes – Twoje Stawki” 60,00 13,80 73,80

Objaśnienia: W ramach Dostępu SIP Trunk STANDARD, Abonentowi przysługuje pula lub zakres 15 numerów z krajowej numeracji abonenckiej dla publicznych sieci telefonicznych.
 Na zlecenie Abonenta, wiązka 15 jednoczesnych połączeń telefonicznych może być ograniczona do żądanej ilości, z zachowaniem opłaty za abonament w pełnej wysokości.
 W ramach Dostępu SIP Trunk STANDARD, do każdej dodatkowej sesji Operator przydzieli Abonentowi numer z krajowej numeracji abonenckiej dla publicznych sieci.
 W ramach Dostępu Konto SIP Abonentowi przysługuje jeden numer z krajowej numeracji abonenckiej dla publicznych sieci telefonicznych.

2. Opłaty za połączenia telefoniczne

Opłaty za połączenia telefoniczne realizowane poprzez łącze SIP pobierane są według obowiązującego aktualnie Cennika Usługi Telefonicznej Operatora dla połączeń w Planie Taryfowym 
„Biznes – Twoje Stawki”.
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III. Usługi dodane SIP

Lp. Rodzaj usługi Cena ne� o VAT Cena bru� o

1. Usługi związane z adresowaniem

DDI – bezpośrednie wybieranie numeru wewnętrznego, za każdy numer DDI (usługa dostępna wyłącznie SIP Trunk STANDARD) 0,40 0,09 0,49

2. Usługi związane z identyfi kacją numeru

CLIP – prezentacja numeru wywołującego bezpłatnie

CLIR – blokada prezentacji numeru wywołującego bezpłatnie

CNAM – prezentacja nazwy abonenta wywołującego bezpłatnie

3. Usługi związane z zarządzaniem połączeniami

Natychmiastowe przeniesienie połączeń bezpłatnie

Przeniesienie połączeń, gdy linia zajęta bezpłatnie

Przeniesienie połączeń, gdy nikt nie odpowiada bezpłatnie

Nie przeszkadzać bezpłatnie

Połączenia oczekujące bezpłatnie

Gorąca linia bezpłatnie

Połączenia trójstronne bezpłatnie

Wybieranie skrócone numerów do 10 bezpłatnie

Wybieranie skrócone numerów do 100 bezpłatnie

Blokada połączeń wychodzących – stała i dynamiczna bezpłatnie

Call Transfer – przekazywanie połączeń bezpłatnie

Opłaty za pozostałe telefoniczne usługi dodane nieokreślone w zestawieniu opłat dla Usługi dla łącza SIP, a zawarte w Cenniku Usługi Telefonicznej Operatora w części dotyczącej linii 
analogowych, naliczane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi w nim stawkami. Świadczenie danej usługi dodanej uzależnione jest od istniejących możliwości technicznych.

IV. Inne usługi dla łączy SIP

Lp. Rodzaj usługi Cena ne� o VAT Cena bru� o

1. Przeniesienie Zakończenia Sieci dla łączy SIP (w ramach istniejących możliwości technicznych) – za każde Zakończenie Sieci dla łączy SIP

– w tym samym lokalu 30,00 6,90 36,90

– do innego lokalu na terenie tej samej posesji 100,00 23,00 123,00

– na inną posesję na terenie tej samej sieci miejscowej 250,00 57,50 307,50

2. Opłata za zniszczenie, utratę lub niezwrócenie Sprzętu Operatora w terminie powyżej 90 dni od dnia rozwiązania Umowy Abonenckiej (kara umowna) 1), 2)

Przełącznik (switch) – – 500,00

Bramka VoIP – 2 porty FXS – – 300,00

Bramka VoIP – 4 porty FXS – – 500,00

Bramka VoIP – 8 portów FXS – – 1000,00

Bramka VoIP – 16-24 portów FXS – – 2500,00

Bramka VoIP – 32 porty FXS – – 4000,00

Bramka VoIP – 48 portów FXS – – 7000,00

3. Opłata za opóźnienie w zwrocie Sprzętu Operatora w terminie do 90 dni od dnia rozwiązania Umowy Abonenckiej 1), 3) 

(kara umowna za każdy dzień opóźnienia)
– – 5,00

4. Opłata za zdekompletowanie Sprzętu Operatora (kara umowna) 3) – – 20,00

5. Opłata za za bezpodstawne wezwanie służb technicznych Operatora (kara umowna) – – 150,00

6. Opłaty za inne Usługi Dodatkowe świadczone w ramach Usługi Telefonicznej dla łączy SIP, niewymienione w części III Cennika Usługi Telefonicznej „Opłaty dla łączy SIP”, naliczane są 
na zasadach i w wysokości określonej w części I przedmiotowego Cennika „Opłaty dla linii analogowych”.

1) Dotyczy odrębnie każdego głównego elementu wyposażenia przekazanego Abonentowi do używania.
2) Nie ulega umorzeniu w przypadku zwrotu Sprzętu po jej naliczeniu przez Operatora.
3) Dotyczy osprzętu dodatkowego wyspecyfi kowanego w Protokole Przekazania Sprzętu Operatora. Odpowiednie kary umowne naliczane są niezależnie i ulegają zsumowaniu.


