CENNIK USŁUGI WLR MULTIMEDIA Stargard sp. z o.o. - WYCIĄG
1. Niniejszy Cennik USŁUGI WLR obowiązuje dla Umów Abonenckich i Aneksów do Umów Abonenckich zawartych
od dnia 1 czerwca 2022 r.
2. Niniejszy Cennik stosowny jest wobec Klientów będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z 16 lipca 2004 r.
Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.04.171.1800 z późn. zm.).

I. Plany Taryfowe *)
1)
**)Wykaz

Objaśnienie:
Objaśnienia:
Objaśnienia:
Objaśnienia:
Objaśnienie:
Objaśnienia:
Objaśnienia:
Objaśnienia:
Objaśnienia:
Objaśnienia:

krajów
do których
mająistnieją
zastosowanie
opłaty techniczne
z tabeli "Połączenia
międzynarodowe"
(pkt. 2d),
2d poz1):
poz.1)Albania,
: Albania,
Andora,
Andora,
Australia,
Australia,
Austria,
Objaśnienia:
dotyczy
obszarów,
gdzie
możliwości
świadczenia
Usługi

A. Plan Taryfowy "Dobre rozmowy 1000" *)
*) -

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.

1. Opłata za uzyskanie dostępu do sieci telekomunikacyjnej
Lp.

1)

Rodzaj opłaty
1)

1

Aktywacja Usługi WLR

2

Opłata za przeniesienie praw i obowiązków wynikających z
Umowy, przysługujących dotychczasowemu Klientowi Operatora

Cena netto
160,00

VAT
36,80

Cena brutto
196,80

40,00

9,20

49,20

Usługa obejmuje przyłączenie jednego Zakończenia Sieci w jednej lokalizacji.

2. Opłata za Abonament
Lp
1
2

Rodzaj opłaty
Abonament pobierany za każdy z pierwszych 12-u Okresów
Rozliczeniowych od aktywacji Usługi WLR
Abonament pobierany za każdy 13-ty i następny Okres
Rozliczeniowy od aktywacji Usługi WLR

Cena netto

VAT

Cena brutto

71,56

16,46

88,02

56,56

13,01

69,57

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

Rodzaj opłaty

1

Pierwsze 1000 minut połączeń bez względu na porę ich
wykonania1) 2) (tj. połączeń zrealizowanych bez wykorzystania
prefiksów innych operatorów telekomunikacyjnych oraz bez
wykorzystania preselekcji przez tych operatorów).

2

Minuta połączenia - całą dobę

3

Połączenia z numerami alarmowymi

bezpłatnie

4

Połączenia z Telefonicznym Biurem Obsługi Klienta

bezpłatnie

Cena netto

VAT

Cena brutto

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

Objaśnienia:
W Planie Taryfowym
"Dobre rozmowy 1000"
za każdą sekundę
połączenia pobierana jest
opłata w wysokości 1/60
stawki minutowej - naliczanie
sekundowe

bezpłatnie

0,09

0,02

0,11

1)

Miesięczna Opłata za Abonament określona w poz. 1 obejmuje pakiet 1000 bezpłatnych minut połączeń lokalnych,
strefowych, międzystrefowych w ruchu automatycznym, zaliczanych według kolejności chronologicznej (tj. połączeń
zrealizowanych bez wykorzystania prefiksów innych operatorów telekomunikacyjnych oraz bez wykorzystania preselekcji
przez tych operatorów).
2)
Niewykorzystane w ramach pakietu minuty nie przechodzą na następne Okresy Rozliczeniowe.

Objaśnienia:

1)
Objaśnienia:
Objaśnienia:
Objaśnienia:
Objaśnienia:
Objaśnienia:
Objaśnienia:
Objaśnienia:
Objaśnienia:
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Wykaz
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do
do
do
do
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zastosowanie
zastosowanie
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opłaty
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opłaty
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z ztabeli
z ztabeli
tabeli
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"Połączenia
"Połączenia
"Połączenia
"Połączenia
międzynarodowe"
międzynarodowe"
międzynarodowe"
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(pkt.
(pkt.
(pkt.
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2d),
2d),
22
2d),
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poz.1):
d,fe
poz.1):
poz.1):
poz.1
poz.1
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pkt.
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Andora,
3a)
Andora,
3a):
: Albania,
Albania,
Australia,
Australia,
Australia,
Andora,
Andora,Objaśnienia: Objaśnienia:
Objaśnienia:
Objaśnienia:
Objaśnienia:
Objaśnienia:

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.
1

Rodzaj opłaty
Minuta połączenia przez całą dobę

Cena netto
0,23

VAT
0,05

Cena brutto
0,28

c) Połączenia z sieciami krajowej telefonii ruchomej (komórkowej), których operatorami są:
P4 Sp. z o.o., Cyfrowy Polsat S.A.
Lp.
1

Rodzaj opłaty
Minuta połączenia przez całą dobę

Cena netto
0,56

VAT
0,13

Cena brutto
0,69

d) Pozostałe połączenia z sieciami krajowej telefonii ruchomej (komórkowej),
niewymienione w pkt b) i c) powyżej*)
Rodzaj opłaty
Cena netto
VAT
Cena brutto
0,19
1,00
1 Minuta połączenia przez całą dobę
0,81
*) w tym połączenia z siecią krajowej telefonii ruchomej (komórkowej) CenterNet S.A. oraz Mobyland Sp. z o.o.
Lp.

e) Połączenia międzynarodowe do sieci stacjonarnych i komórkowych * )
Rodzaj opłaty

Cena netto

VAT

Cena brutto

1

Strefa 1 - całą dobę

0,15

0,03

0,18

2

Strefa 2 - całą dobę

0,80

0,18

0,98

3

Strefa 3 - całą dobę

1,00

0,23

1,23

4

Pozostałe kraje - całą dobę

6,00

1,38

7,38

Lp.

*) -

wykaz krajów dla poszczególnych stref, do których mają zastosowanie opłaty z tabeli Połączenia międzynarodowe do
sieci stacjonarnych i komórkowych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Cennika.

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

Lp.
1

Minuta połączenia przez całą dobę

Cena netto

VAT

Cena brutto

19,90

4,58

24,48

Cena netto

VAT

Cena brutto

19,90

4,58

24,48

Cena netto

VAT

Cena brutto

g) Połączenia do systemów komórkowej telefonii satelitarnej
Rodzaj połączenia

Lp.

1

Minuta połączenia przez całą dobę

h) Połączenia do sieci inteligentnej
Lp.

Rodzaj
połączenia

Sposób zaliczania

1

800...
808 1...
806...

za połączenie

2

801 1...
801 2...
801 7...
801 8

za połączenie

3

801 5...
801 6...
804 2…
801 0…
801 3...
804 1….
801 9...
801 4...

za każdą rozpoczętą 1 minutę połączenia

bezpłatnie

0,29

0,07

0,36

0,40

0,09

0,49

Cena netto

VAT

Cena brutto

0,14

0,03

0,17

i) Połączenia do sieci Internet 20 xx xx
Lp.
1

Rodzaj opłaty
Minuta połączenia przez całą dobę

4. Postanowienia dodatkowe
1. Operator zastrzega sobie prawo zablokowania połączeń na prefiksy, na które nie określono stawek w niniejszym Cenniku.
2. Połączenia do sieci krajowych i międzynarodowych stacjonarnych i komórkowych rozliczane są zgodnie z prefiksami jakie
operatorzy otrzymali od regulatora w danym kraju.

Objaśnienia:
Opłata za połączenia naliczana

Objaśnienia:
jest na podstawie ilości
jednostek taryfikacyjnych
(tj. ilości rozpoczętych okresów
taryfikacyjnych) oraz ceny
jednostki taryfikacyjnej.
Połączenia rozliczane są według
jednostki taryfikacyjnej
o wartości 0,29 zł netto.

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

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

B. Plan Taryfowy "Dobre rozmowy 500" *)
*) 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.

1. Opłata za uzyskanie dostępu do sieci telekomunikacyjnej
Lp.

1)

Rodzaj opłaty

1

Aktywacja Usługi WLR 1)

2

Opłata za przeniesienie praw i obowiązków wynikających z
Umowy, przysługujących dotychczasowemu Klientowi Operatora

Cena netto
160,00

VAT
36,80

Cena brutto
196,80

40,00

9,20

49,20

Usługa obejmuje przyłączenie jednego Zakończenia Sieci w jednej lokalizacji.
Objaśnienia:
Objaśnienia:
Abonament - naliczana
z góry, comiesięczna opłata
za korzystanie z usług
Operatora oraz
utrzymywanie
i konserwację stałego
połączenia urządzenia
końcowego zainstalowanego
w Lokalu Klienta z Siecią
Operatora.

Objaśnienia:

2. Opłata za Abonament
Lp.
1
2

Rodzaj opłaty
Abonament pobierany za każdy z pierwszych 12-u Okresów
Rozliczeniowych od aktywacji Usługi WLR
Abonament pobierany za każdy 13-ty i następny Okres
Rozliczeniowy od aktywacji Usługi WLR

Cena netto

VAT

Cena brutto

63,36

14,57

77,93

48,36

11,12

59,48

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

Rodzaj opłaty

Cena netto

VAT

1

Pierwsze 500 minut połączeń bez względu na porę ich
wykonania1) 2) (tj. połączeń zrealizowanych bez wykorzystania
prefiksów innych operatorów telekomunikacyjnych oraz bez
wykorzystania preselekcji przez tych operatorów).

2

Minuta połączenia - całą dobę

2

Połączenia z numerami alarmowymi

bezpłatnie

4

Połączenia z Telefonicznym Biurem Obsługi Klienta

bezpłatnie

Cena brutto

bezpłatnie

0,10

0,02

Objaśnienia:
W Planie Taryfowym
"Dobre rozmowy
500" za połączenie do 60
sekund pobierana jest opłata
w wysokości pełnej stawki
minutowej, a za każdą
następną sekundę połączenia
pobierana jest opłata w
wysokości 1/60 stawki
minutowej

0,12

1)

Miesięczna Opłata za Abonament określona w poz. 1 obejmuje pakiet 500 bezpłatnych minut połączeń lokalnych,
strefowych imiędzystrefowych w ruchu automatycznym, zaliczanych według kolejności chronologicznej (tj. połączeń
zrealizowanych bez wykorzystania prefiksów innych operatorów telekomunikacyjnych oraz bez wykorzystania preselekcji
przez tych operatorów).
2)
Niewykorzystane w ramach pakietu minuty nie przechodzą na następne Okresy Rozliczeniowe.
Objaśnienia:
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.
1

Rodzaj opłaty
Minuta połączenia przez całą dobę

Cena netto
0,25

VAT
0,06

Cena brutto
0,31

c) Połączenia z sieciami krajowej telefonii ruchomej (komórkowej), których operatorami są:
P4 Sp. z o.o., Cyfrowy Polsat S.A.
Lp.
1

Rodzaj opłaty
Minuta połączenia przez całą dobę

Cena netto
0,56

VAT
0,13

Cena brutto
0,69

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

Rodzaj opłaty
Minuta połączenia przez całą dobę

Cena netto

VAT
0,19

1
0,81
*) w tym połączenia z siecią krajowej telefonii ruchomej (komórkowej) CenterNet S.A. oraz Mobyland Sp. z o.o.

Cena brutto
1,00

Objaśnienia:

e) Połączenia międzynarodowe do sieci stacjonarnych i komórkowych * )
Rodzaj opłaty

Cena netto

VAT

Cena brutto

1

Strefa 1 - całą dobę

0,24

0,06

0,30

2

Strefa 2 - całą dobę

0,80

0,18

0,98

3

Strefa 3 - całą dobę

1,00

0,23

1,23

4

Pozostałe kraje - całą dobę

6,00

1,38

7,38

Lp.

*) -

wykaz krajów dla poszczególnych stref, do których mają zastosowanie opłaty z tabeli Połączenia międzynarodowe do
sieci stacjonarnych i komórkowych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Cennika.

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

Lp.
1

Minuta połączenia przez całą dobę

Cena netto

VAT

Cena brutto

19,90

4,58

24,48

Objaśnienia:
Opłata za połączenia naliczana

Objaśnienia:
jest na podstawie ilości
jednostek taryfikacyjnych
(tj. ilości rozpoczętych okresów
taryfikacyjnych) oraz ceny
jednostki taryfikacyjnej.
Połączenia rozliczane są według
jednostki taryfikacyjnej
o wartości 0,29 zł netto.

g) Połączenia do systemów komórkowej telefonii satelitarnej
Rodzaj połączenia

Lp.

1

Minuta połączenia przez całą dobę

Cena netto

VAT

Cena brutto

19,90

4,58

24,48

Cena netto

VAT

Cena brutto

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

h) Połączenia do sieci inteligentnej
Lp.

Rodzaj
połączenia

Sposób zaliczania

1

800...
808 1...
806...

za połączenie

2

801 1...
801 2...
801 7...
801 8

za połączenie

3

801 5...
801 6...
804 2…
801 0…
801 3...
804 1….
801 9...
801 4...

za każdą rozpoczętą 1 minutę połączenia

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

bezpłatnie

0,29

0,07

0,36

0,40

0,09

0,49

Cena netto

VAT

Cena brutto

0,14

0,03

0,17

i) Połączenia do sieci Internet 20 xx xx
Lp

Rodzaj opłaty

1

Minuta połączenia przez całą dobę

4. Postanowienia dodatkowe
1. Operator zastrzega sobie prawo zablokowania połączeń na prefiksy, na które nie określono stawek w niniejszym Cenniku.
2. Połączenia do sieci krajowych i międzynarodowych stacjonarnych i komórkowych rozliczane są zgodnie z prefiksami jakie
operatorzy otrzymali od regulatora w danym kraju.
Objaśnienia:

Objaśnienia:

C. Plan Taryfowy "Dobre rozmowy 100" *)
*) -

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.

1. Opłata za uzyskanie dostępu do sieci telekomunikacyjnej
Lp.

1)

Rodzaj opłaty

1

Aktywacja Usługi WLR 1)

2

Opłata za przeniesienie praw i obowiązków wynikających z
Umowy, przysługujących dotychczasowemu Klientowi Operatora

Cena netto
160,00

VAT
36,80

Cena brutto
196,80

40,00

9,20

49,20

Usługa obejmuje przyłączenie jednego Zakończenia Sieci w jednej lokalizacji.

2. Opłata za Abonament
Lp.
1
2

Rodzaj opłaty
Abonament pobierany za każdy z pierwszych 12-u Okresów
Rozliczeniowych od aktywacji Usługi WLR
Abonament pobierany za każdy 13-ty i następny Okres
Rozliczeniowy od aktywacji Usługi WLR

Cena netto

VAT

Cena brutto

46,97

10,80

57,77

31,97

7,35

39,32

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

Rodzaj opłaty

Cena netto

VAT

1

Pierwsze 100 minut połączeń bez względu na porę ich
wykonania1) 2) (tj. połączeń zrealizowanych bez wykorzystania
prefiksów innych operatorów telekomunikacyjnych oraz bez
wykorzystania preselekcji przez tych operatorów).

2

Minuta połączenia - całą dobę

2

Połączenia z numerami alarmowymi

bezpłatnie

4

Połączenia z Telefonicznym Biurem Obsługi Klienta

bezpłatnie

Cena brutto

bezpłatnie

0,16

0,04

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

Objaśnienia:
W Planie Taryfowym "
Dobre rozmowy 100" za
połączenie do 60 sekund
pobierana jest opłata
w wysokości pełnej stawki
minutowej, a za każdą
następną sekundę połączenia
pobierana jest opłata w
wysokości 1/60 stawki
minutowej

0,20

1)

Miesięczna Opłata za Abonament określona w poz. 1 obejmuje pakiet 100 bezpłatnych minut połączeń lokalnych,
strefowych i międzystrefowych w ruchu automatycznym, zaliczanych według kolejności chronologicznej (tj. połączeń
zrealizowanych bez wykorzystania prefiksów innych operatorów telekomunikacyjnych oraz bez wykorzystania preselekcji
przez tych operatorów).
2)
Niewykorzystane w ramach pakietu minuty nie przechodzą na następne Okresy Rozliczeniowe.

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.
1

Rodzaj opłaty
Minuta połączenia przez całą dobę

Cena netto
0,25

VAT
0,06

Cena brutto
0,31

c) Połączenia z sieciami krajowej telefonii ruchomej (komórkowej), których operatorami są:
P4 Sp. z o.o., Cyfrowy Polsat S.A.
Lp
1

Rodzaj opłaty
Minuta połączenia przez całą dobę

Cena netto
0,56

VAT
0,13

Cena brutto
0,69

d) Pozostałe połączenia z sieciami krajowej telefonii ruchomej (komórkowej),
niewymienione w pkt b) i c) powyżej*)
Rodzaj opłaty
Cena netto
VAT
Cena brutto
0,19
1,00
1 Minuta połączenia przez całą dobę
0,81
*) w tym połączenia z siecią krajowej telefonii ruchomej (komórkowej) CenterNet S.A. oraz Mobyland Sp. z o.o.
Lp.

Objaśnienia:

e) Połączenia międzynarodowe do sieci stacjonarnych i komórkowych * )
Rodzaj opłaty

Cena netto

VAT

Cena brutto

1

Strefa 1 - całą dobę

0,24

0,06

0,30

2

Strefa 2 - całą dobę

0,80

0,18

0,98

3

Strefa 3 - całą dobę

1,00

0,23

1,23

4

Pozostałe kraje - całą dobę

6,00

1,38

7,38

Lp.

*) -

wykaz krajów dla poszczególnych stref, do których mają zastosowanie opłaty z tabeli Połączenia międzynarodowe do
sieci stacjonarnych i komórkowych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Cennika.

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

Lp.
1

Minuta połączenia przez całą dobę

Cena netto

VAT

Cena brutto

19,90

4,58

24,48

g) Połączenia do systemów komórkowej telefonii satelitarnej
Rodzaj połączenia

Lp.

1

Minuta połączenia przez całą dobę

Cena netto

VAT

Cena brutto

19,90

4,58

24,48

Cena netto

VAT

Cena brutto

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

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

h) Połączenia do sieci inteligentnej
Lp.

Rodzaj
połączenia

Sposób zaliczania

1

800...
808 1...
806...

za połączenie

2

801 1...
801 2...
801 7...
801 8

za połączenie

3

801 5...
801 6...
804 2…
801 0…
801 3...
804 1….
801 9...
801 4...

za każdą rozpoczętą 1 minutę połączenia

bezpłatnie

0,29

0,07

0,36

0,40

0,09

0,49

Cena netto

VAT

Cena brutto

0,14

0,03

0,17

i) Połączenia do sieci Internet 20 xx xx
Lp.
1

Rodzaj opłaty
Minuta połączenia przez całą dobę

4. Postanowienia dodatkowe
1. Operator zastrzega sobie prawo zablokowania połączeń na prefiksy, na które nie określono stawek w niniejszym Cenniku.
2. Połączenia do sieci krajowych i międzynarodowych stacjonarnych i komórkowych rozliczane są zgodnie z prefiksami jakie
operatorzy otrzymali od regulatora w danym kraju.

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

D. Plan Taryfowy "Dobre rozmowy" *)
*) -

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.

1. Opłata za uzyskanie dostępu do sieci telekomunikacyjnej
Lp.

1)

Rodzaj opłaty

1

Aktywacja Usługi WLR 1)

2

Opłata za przeniesienie praw i obowiązków wynikających z
Umowy, przysługujących dotychczasowemu Klientowi Operatora

Cena netto
160,00

VAT
36,80

Cena brutto
196,80

40,00

9,20

49,20

VAT
8,30

Cena brutto
44,37

Usługa obejmuje przyłączenie jednego Zakończenia Sieci w jednej lokalizacji.

2. Opłata za Abonament
Lp.

Rodzaj opłaty

Cena netto

1

Abonament*

36,07

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

*) -

W ramach Opłaty za Abonament realizowane będą połączenia lokalne, strefowe i międzystrefowe przez całą dobę
(połączenia krajowe do sieci stacjonarnych) do wysokości Opłaty za Abonament oraz z uwzględnieniem stawki za minutę
połączenia określonej w pkt 3 a) ppkt 1. Minuty niewykorzystane w ramach Abonamentu nie przechodzą na następne Okresy
Rozliczeniowe.

Objaśnienia:
W Planie Taryfowym "Dobre
rozmowy" za każdą
rozpoczętą minutę połączenia
pobierana jest opłata w
wysokości pełnej stawki
minutowej

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

Rodzaj opłaty

Cena netto

VAT

Cena brutto

0,18

0,04

0,22

1

Minuta połączenia lokalnego, strefowego i międzystrefowego
przez całą dobę (połączenia krajowe do sieci stacjonarnych)

2

Połączenia z numerami alarmowymi

bezpłatnie

3

Połączenia z Telefonicznym Biurem Obsługi Klienta

bezpłatnie
Objaśnienia:

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.
1

Rodzaj opłaty
Minuta połączenia przez całą dobę

Cena netto
0,25

VAT
0,06

Cena brutto
0,31

c) Połączenia z sieciami krajowej telefonii ruchomej (komórkowej), których operatorami są:
P4 Sp. z o.o., Cyfrowy Polsat S.A.
Lp
1

Rodzaj opłaty
Minuta połączenia przez całą dobę

Cena netto
0,56

VAT
0,13

Cena brutto
0,69

d) Pozostałe połączenia z sieciami krajowej telefonii ruchomej (komórkowej),
niewymienione w pkt b) i c) powyżej*)
Rodzaj opłaty
Cena netto
VAT
Cena brutto
0,19
1,00
1 Minuta połączenia przez całą dobę
0,81
*) w tym połączenia z siecią krajowej telefonii ruchomej (komórkowej) CenterNet S.A. oraz Mobyland Sp. z o.o.
Lp.

e) Połączenia międzynarodowe do sieci stacjonarnych i komórkowych * )
Rodzaj opłaty

Cena netto

VAT

Cena brutto

1

Strefa 1 - całą dobę

0,24

0,06

0,30

2

Strefa 2 - całą dobę

0,80

0,18

0,98

3

Strefa 3 - całą dobę

1,00

0,23

1,23

4

Pozostałe kraje - całą dobę

6,00

1,38

7,38

Lp.

*) -

wykaz krajów dla poszczególnych stref, do których mają zastosowanie opłaty z tabeli Połączenia międzynarodowe do
sieci stacjonarnych i komórkowych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Cennika.

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

Lp.
1

Minuta połączenia przez całą dobę

Cena netto

VAT

Cena brutto

19,90

4,58

24,48

g) Połączenia do systemów komórkowej telefonii satelitarnej
Rodzaj połączenia

Lp.

1

Minuta połączenia przez całą dobę

Cena netto

VAT

Cena brutto

19,90

4,58

24,48

Cena netto

VAT

Cena brutto

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

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

h) Połączenia do sieci inteligentnej
Lp.
1

2

3

Rodzaj
połączenia
800...
808 1...
806...
801 1...
801 2...
801 7...
801 8
801 5...
801 6...
804 2…
801 0…
801 3...
804 1….
801 9...
801 4...

Sposób zaliczania
za połączenie

za połączenie

za każdą rozpoczętą 1 minutę połączenia

bezpłatnie

0,29

0,07

0,36

0,40

0,09

0,49

Cena netto

VAT

Cena brutto

0,14

0,03

0,17

i) Połączenia do sieci Internet 20 xx xx
Lp.
1

Rodzaj opłaty
Minuta połączenia przez całą dobę

4. Postanowienia dodatkowe
1. Operator zastrzega sobie prawo zablokowania połączeń na prefiksy, na które nie określono stawek w niniejszym Cenniku.
2. Połączenia do sieci krajowych i międzynarodowych stacjonarnych i komórkowych rozliczane są zgodnie z prefiksami jakie
operatorzy otrzymali od regulatora w danym kraju.

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

E. Plan Taryfowy "Rozmowy Ekonomiczne" *)

*) 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.

1. Opłata za uzyskanie dostępu do sieci telekomunikacyjnej
Lp.

1)

Rodzaj opłaty

1

Aktywacja Usługi WLR 1)

2

Opłata za przeniesienie praw i obowiązków wynikających z
Umowy, przysługujących dotychczasowemu Klientowi Operatora

Cena netto
160,00

VAT
36,80

Cena brutto
196,80

40,00

9,20

49,20

Usługa obejmuje przyłączenie jednego Zakończenia Sieci w jednej lokalizacji.

2. Opłata za Abonament
Lp.
1

Rodzaj opłaty

Cena netto

Abonament

31,71

VAT
7,29

Cena brutto
39,00

Cena netto

VAT

Cena brutto

0,22

0,05

0,27

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

Rodzaj opłaty

1

Minuta połączenia lokalnego, strefowego i międzystrefowego
przez całą dobę (połączenia krajowe do sieci stacjonarnych)

2

Połączenia z numerami alarmowymi

bezpłatnie

3

Połączenia z Telefonicznym Biurem Obsługi Klienta

bezpłatnie

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

Objaśnienia:
W Planie Taryfowym
"Rozmowy Ekonomiczne" za
każdą rozpoczętą minutę
połączenia pobierana jest
opłata w wysokości pełnej
stawki minutowej

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.
1

Rodzaj opłaty
Minuta połączenia przez całą dobę

Cena netto
0,49

VAT
0,11

Cena brutto
0,60

c) Połączenia z sieciami krajowej telefonii ruchomej (komórkowej), których operatorami są:
P4 Sp. z o.o., Cyfrowy Polsat S.A.
Lp
1

Rodzaj opłaty
Minuta połączenia przez całą dobę

Cena netto
0,60

VAT
0,14

Cena brutto
0,74

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

Rodzaj opłaty

Cena netto

Minuta połączenia przez całą dobę

VAT
0,16

1
0,70
*) w tym połączenia z siecią krajowej telefonii ruchomej (komórkowej) CenterNet S.A. oraz Mobyland Sp. z o.o.

Cena brutto
0,86

e) Połączenia międzynarodowe do sieci stacjonarnych i komórkowych * )
Rodzaj opłaty

Cena netto

VAT

Cena brutto

1

Strefa 1 - całą dobę

0,24

0,06

0,30

2

Strefa 2 - całą dobę

0,80

0,18

0,98

3

Strefa 3 - całą dobę

1,00

0,23

1,23

4

Pozostałe kraje - całą dobę

6,00

1,38

7,38

Lp.

*) -

wykaz krajów dla poszczególnych stref, do których mają zastosowanie opłaty z tabeli Połączenia międzynarodowe do
sieci stacjonarnych i komórkowych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Cennika.

f) Połączenia międzynarodowe z sieciami NGN, Premium Services oraz pozostałe
połączenia międzynarodowe niewymienione w punkcie e) powyżej
Lp.
1

Rodzaj połączenia
Minuta połączenia przez całą dobę

Cena netto

VAT

Cena brutto

19,90

4,58

24,48

Cena netto

VAT

Cena brutto

19,90

4,58

24,48

g) Połączenia do systemów komórkowej telefonii satelitarnej
Lp.

1

Rodzaj połączenia
Minuta połączenia przez całą dobę

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

h) Połączenia do sieci inteligentnej
Lp.
1

2

3

Rodzaj
połączenia
800...
808 1...
806...
801 1...
801 2...
801 7...
801 8
801 5...
801 6...
804 2…
801 0…
801 3...
804 1….
801 9...
801 4...

Sposób zaliczania

Cena netto

za połączenie

za połączenie

za każdą rozpoczętą 1 minutę połączenia

VAT

Cena brutto

bezpłatnie

0,29

0,07

0,36

0,40

0,09

0,49

Cena netto

VAT

Cena brutto

0,14

0,03

0,17

Cena netto

VAT

Cena brutto

3,25

0,75

4,00

4,88

1,12

6,00

11,38

2,62

14,00

6,50

1,50

8,00

2,44

0,56

3,00

i) Połączenia do sieci Internet 20 xx xx
Lp.
1

Rodzaj opłaty
Minuta połączenia przez całą dobę

4. Usługi dodatkowe
a ) "Tanie Pakiety WLR" - opłaty miesięczne
Lp.
1
2
3
4
5

Rodzaj opłaty
100 minut połączeń lokalnych, strefowych i międzystrefowych
(połączenia do krajowych sieci stacjonarnych)
150 minut połączeń lokalnych, strefowych i międzystrefowych
(połączenia do krajowych sieci stacjonarnych)
60 minut połączeń komórkowych (połączenia do sieci krajowej
telefonii ruchomej)
30 minut połączeń komórkowych (połączenia do sieci krajowej
telefonii ruchomej)
30 minut połączeń do sieci stacjonarnych i komórkowych w ruchu
międzynarodowym*)

*) obejmuje połączenia do krajów, których wykaz znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego Cennika, Tabela 1, Strefa 1.
Objaśnienia:
1) "Tanie Pakiety WLR" - to Usługa Dodatkowa umożliwiająca wykonywanie bezpłatnych połączeń dla wybranej grupy
połączeń, tj. Pakietu objętego Usługą, w Okresie Rozliczeniowym, za który została naliczona opłata za przedmiotowy Pakiet.
2) Aktywacja Pakietu następuje w terminie do 7 dni od dnia złożenia zamówienia przez Klienta, nie wcześniej jednak niż wraz
z aktywacją Usługi WLR.
3) W Okresie Rozliczeniowym, w którym doszło do aktywacji Pakietu, Opłata za Pakiet oraz, odpowiednio - liczba minut do
wykorzystania w ramach danego Pakietu, naliczana jest proporcjonalnie do czasu jaki pozostał od momentu aktywacji
Pakietu do końca Okresu Rozliczeniowego, w którym ta aktywacja miała miejsce.
4) Opłata za Pakiet naliczana jest miesięcznie i jest płatna z góry, z wyjątkiem przypadku aktywacji Pakietu w trakcie Okresu
Rozliczeniowego. W takim przypadku opłata za Pakiet naliczana jest w kolejnym Okresie Rozliczeniowym, zgodnie z
zasadami wskazanymi w pkt 3 powyżej.
5) Klient może wybrać maksymalnie po jednym Pakiecie z każdego rodzaju, w ramach dostępnej listy Pakietów.
6) W ramach Pakietu, Klient może wykonywać połączenia do krajowych sieci stacjonarnych lub do sieci krajowej telefonii
ruchomej (komórkowej) lub do sieci stacjonarnych i komórkowych w ruchu międzynarodowym - stosownie do wybranego
przez Klienta Pakietu, o dowolnej porze. Połączenia naliczane są chronologicznie. Po przekroczeniu puli minut połączeń w
ramach wykupionego Pakietu, połączenia taryfikowane są zgodnie z Cennikiem Operatora. Minuty niewykorzystane w
ramach Pakietu nie przechodzą na następny Okres Rozliczeniowy.
7) Dezaktywacja danego Pakietu następuje w ostatnim dniu Okresu Rozliczeniowego następującego po Okresie
Rozliczeniowym, w którym Klient złożył dyspozycję rezygnacji z Pakietu.
8) Z zastrzeżeniem punktu 5 powyżej, Usługa "Tanie Pakiety WLR" może być łączona, dla danej kategorii połączeń, z innymi
usługami przyznającymi pakiet bezpłatnych minut, także w przypadku, gdy pakiet taki wynika z Umowy lub z Regulaminu
Promocji.

5. Postanowienia dodatkowe
1. Operator zastrzega sobie prawo zablokowania połączeń na prefiksy, na które nie określono stawek w niniejszym Cenniku.
2. Połączenia do sieci krajowych i międzynarodowych stacjonarnych i komórkowych rozliczane są zgodnie z prefiksami jakie
operatorzy otrzymali od regulatora w danym kraju.

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

F. Plan Taryfowy "MultiPlus 80"

Objaśnienia:
Abonament
-Objaśnienia:
naliczana
Objaśnienia:
Objaśnienia:
Objaśnienia:
Objaśnienia:
Objaśnienia:
Objaśnienia:

1. Opłata za Abonament
Lp.
1
2

Rodzaj opłaty
Abonament pobierany za każdy z pierwszych 12 Okresów
Rozliczeniowych od aktywacji Usługi WLR
Abonament pobierany za każdy 13 i następny Okres
Rozliczeniowy od aktywacji Usługi WLR

Cena netto

VAT

Cena brutto

49,18

11,31

60,49

36,89

8,48

45,37

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

Rodzaj opłaty

Cena netto

VAT

1

Pierwsze 80 minut połączeń bez względu na porę ich
wykonania1) 2) (tj. połączeń zrealizowanych bez wykorzystania
prefiksów innych operatorów telekomunikacyjnych oraz bez
wykorzystania preselekcji przez tych operatorów).

2

Minuta połączenia - całą dobę

3

Połączenia z numerami alarmowymi

bezpłatnie

4

Połączenia z Telefonicznym Biurem Obsługi Klienta

bezpłatnie

Cena brutto

bezpłatnie

0,11

0,03

z góry, comiesięczna opłata
za korzystanie z usług
Operatora oraz
utrzymywanie
i konserwację stałego
połączenia urządzenia
końcowego zainstalowanego
w Lokalu Klienta z Siecią
Operatora.

Objaśnienia:
W Planie Taryfowym "
MultiPlus 80" za połączenie
do 60 sekund pobierana jest
opłata
w wysokości pełnej stawki
minutowej, a za każdą
następną sekundę połączenia
pobierana jest opłata w
wysokości 1/60 stawki
minutowej

0,14

Objaśnienia:

1)

Miesięczna Opłata za Abonament określona w poz. 1 obejmuje pakiet 80 bezpłatnych minut połączeń lokalnych,
strefowych i międzystrefowych w ruchu automatycznym, zaliczanych według kolejności chronologicznej (tj. połączeń
zrealizowanych bez wykorzystania prefiksów innych operatorów telekomunikacyjnych oraz bez wykorzystania preselekcji
przez tych operatorów).
2)
Niewykorzystane w ramach pakietu minuty nie przechodzą na następne Okresy Rozliczeniowe.

b) Połączenia z sieciami krajowej telefonii komórkowej (z wyłączeniem sieci PLAY)
Lp.
1

Rodzaj opłaty
Minuta połączenia - całą dobę

Cena netto

VAT

Cena brutto

0,25

0,06

0,31

Cena netto

VAT

Cena brutto

0,58

0,13

0,71

c) Połączenia z siecią krajowej telefonii komórkowej PLAY
Lp.
1

Rodzaj opłaty
Minuta połączenia - całą dobę

d) Połączenia międzynarodowe do sieci stacjonarnych i komórkowych * )
Lp.

Rodzaj opłaty

1

Strefa 1 - całą dobę

2

Strefa 2 - całą dobę

3

Strefa 3 - całą dobę

Cena netto

VAT

Cena brutto

0,27

0,06

0,33

0,80

0,18

0,98

1,00

0,23

1,23

0,69
3,69
4 Pozostałe kraje - całą dobę
3,00
wykaz krajów dla poszczególnych stref, do których mają zastosowanie opłaty z tabeli Połączenia międzynarodowe do
sieci stacjonarnych i komórkowych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Cennika.
*) -

Objaśnienia:

e) Połączenia do sieci inteligentnej
Lp.
1

2

4

5

6

Rodzaj
połączenia
800...
808 1...
806...
801 1...
801 2...
801 7...
801 8
801 5...
801 6...
804 2…
801 0...

Sposób zaliczania

Cena netto

za połączenie

za połączenie

za każdą rozpoczętą 1 minutę połączenia

801 3...
804 1…
801 9...

w godzinach od 8:00 do 22:00 - za każdą min.
połączenia, we wszystkie dni tygodnia
w godzinach od 22:00 do 8:00 - za każdą min.
połączenia we wszystkie dni tygodnia

801 4...

w godzinach od 8:00 do 18:00 - w dni robocze,
za 1 minutę połączenia
w godzinach od 18:00 do 8:00 - w dni robocze,
za 1 minutę połączenia
w godzinach od 8:00 do 18:00 - w soboty,
niedziele i święta, za 1 minutę połączenia
w godzinach od 18:00 do 8:00 w soboty,
niedziele i święta, za 1 minutę połączenia

VAT

Cena brutto

bezpłatnie

0,29

0,07

0,36

0,20

0,05

0,25

0,10

0,02

0,12

0,05

0,01

0,06

0,40

0,09

0,49

0,20

0,05

0,25

0,30

0,07

0,37

0,20

0,05

0,25

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

Objaśnienia:
Objaśnienia:
Objaśnienia:

Objaśnienia:
Objaśnienia:
Objaśnienia:

II. Inne połączenia
Objaśnienia:
Objaśnienia:
Objaśnienia:

a) Połączenia do sieci inteligentnej o podwyższonej opłacie
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Rodzaj połączenia
703 1...
700 1...
701 1...
708 1…
703 2...
700 2...
701 2...
708 2…
703 3...
700 3...
701 3...
708 3…
703 4...
700 4...
701 4...
708 4...
703 5...
700 5...
701 5...
708 5...
703 6...
700 6...
701 6...
708 6...
703 7...
700 7...
701 7...
708 7...
703 8...
700 8...
701 8...
708 8...
703 9...
700 9...
701 9...
708 9...
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

16

704 6...

8,12

1,87

9,99

17

704 7...

10,15

2,33

12,48

18

704 8...

20,01

4,60

24,61

19

704 9...

28,71

6,60

35,31

Lp.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Cena netto

VAT

Cena brutto

0,29

0,07

0,36

1,05

0,24

1,29

1,69

0,39

2,08

2,10

0,48

2,58

3,00

0,69

3,69

3,46

0,80

4,26

4,00

0,92

4,92

6,25

1,44

7,69

8,12

1,87

9,99

Objaśnienia:
Opłata za połączenia
naliczana jest na podstawie
ilości jednostek taryfikacyjnych
(tj. ilości rozpoczętych okresów
taryfikacyjnych) oraz ceny
jednostki taryfikacyjnej.
Połączenia rozliczane są
według jednostki taryfikacyjnej
o wartości 0,29 zł netto.
Dla pozycji od 1 do 8 opłata
naliczana jest za
1 minutę połączenia.

Objaśnienia:
Dla pozycji od 9 do 19 opłata
naliczana jest za wykonane
połączenie bez względu
na czas jego trwania

b) Połączenia do sieci teleinformatycznych o podwyższonej opłacie
Lp
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Rodzaj połączenia
207 1...
208 1...
207 2...
208 2...
207 3...
208 3…
207 4...
208 4...
207 5...
208 5...
207 6...
208 6...
207 7...
208 7...
207 8...
208 8...
207 9...
208 9...

Cena netto za 1
minutę

VAT

Cena brutto

0,29

0,07

0,36

1,05

0,24

1,29

1,69

0,39

2,08

2,10

0,48

2,58

3,00

0,69

3,69

3,45

0,79

4,24

4,00

0,92

4,92

6,25

1,44

7,69

8,12

1,87

9,99

Cena netto

VAT

Cena brutto

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

c) Połączenia z numerami usług społecznych
Usługa

Lp.
1
2
3

116 000 - Numer interwencyjny w sprawie zaginionych dzieci opłata za min. połączenia

bezpłatnie

116 111 - Telefon zaufania dla dzieci - opłata za minutę
połączenia
116 123 - Telefon wsparcia emocjonalnego - opłata za minutę
połączenia

bezpłatnie
bezpłatnie

d) Połączenia do sieci przywoławczej
Lp.

1

2

Rodzaj
połączenia
64 (z
wyłączeniem
6422)
6422

Sposób zaliczania
Opłata w godzinach od 8:00 do 22:00 - we
wszystkie dni tygodnia za minutę połączenia
Opłata w godzinach od 22:00 do 8:00 - we
wszystkie dni tygodnia za minutę połączenia
Opłata we wszystkie dni tygodnia
za minutę połączenia

Cena netto

VAT

Cena brutto

0,10

0,02

0,12

0,05

0,01

0,06

4,00

0,92

4,92

`

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

e) Połączenia w ramach usługi Poland Direct (TP. S.A.)
Połączenia w ramach usługi Poland Direct tp są rozliczane wg czasu rzeczywistego ich trwania. Opłata naliczna jest jako
suma: opłaty za rzeczywisty czas trwania połączenia wg taryfy za połączenie do danego kraju i opłaty dodatkowej 1,-zł netto
(1,23 zł brutto) za realizację połączenia, niezależnie od czasu jego trwania.
Obciążenie Klienta za korzystanie z połączeń Poland Direct następuje na podstawie danych przekazywanych przez
Telekomunikację Polską S.A.
Objaśnienia:
Objaśnienia:

Objaśnienia:
Objaśnienia:

f) Połączenia z numerami usług informacyjnych (TP.S.A.)
Lp

Rodzaj opłaty

1

Biuro Numerów 118 913 1)
Międzynarodowe Biuro Numerów 118 912

2
3
4

5

6
7
8
9
10

Cena netto

VAT

Cena brutto

1,16

0,27

1,43

2,00

0,46

2,46

2,00

0,46

2,46

Informacja Miejska 194 91
Automatyczne Serwisy
informacyjne (ASI)
a) 19220, 19221, 19222, 19225, 19226, 19227,
19229, 19310, 19311, 19312, 19313, 19314,
19315, 19316, 19319, 19377, 19388, 19420,
19423, 19428, 19438, 19470, 19489, 19570,
19571, 19574, 19575
b) 118 112 i 118 800
Bank Danych 194 93 2)
Automatyczne Serwisy informacyjne (ASI) 192 28

1,05

0,24

1,29

0,58

0,13

0,71

1,69

0,39

2,08

0,29

0,07

0,36

Zamawiania Rozmów 190 5x 3)
Biuro zleceń 194 97
a) Budzenie
b) Przypominanie Klientowi WLR o terminie załatwienia sprawy
lub przekazanie innych wiadomości
Połączenia na numery skrócone 4) i numery 39x

0,87

0,20

1,07

1,16

0,27

1,43

0,16

0,04

0,20

Informacja TP o numerach telefonów abonentów w języku
angielskim 118 811, niemieckim 118 000 i rosyjskim 118 712

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

1)

W ramach jednego połączenia Klient może uzyskać informacje maksymalne o czterech numerach
telefonów.
2)

W ramach jednego połączenia Klient może uzyskać informację maksymalnie o stu numerach oraz
inne dane dostępne w bazie TP SA.
3)

Opłata nie obejmuje opłat związanych z realizacją danego połączenia. Realizowane połączenia będą rozliczane po stawkach detalicznych,
zgodnych z CUT TP, przekazywanych do Operatora w ramach Bilingu Miesięcznego. W ramach jednego połączenia Klient może zamówić
rozmowę z jednym numerem telefonu.
4)

Połączenia na numery skrócone obejmują w szczególności połączenia na numery AUS w tym AUS Radio Taxi.
Objaśnienia:
Objaśnienia:

III. Opłaty za inicjację połączeń telefonicznych
Lp.
1
2
3

Rodzaj opłaty
Do sieci przywoławczej
Do numerów: 70x, CPP 20 (7, 8) z wyłączeniem: 703 9, 700 9,
701 9, 708 9, 20 (7, 8) 9
Do numerów: 801 0, 801 3, 801 4, 801 5, 801 6, 804 1,
804 2 i 801 9

Cena netto
0,16

VAT
0,04

Cena brutto
0,20

0,20

0,05

0,25

0,23

0,05

0,28

4

Połączenia na numery alarmowe

bezpłatnie

5

Do numerów:704, 800, 806, 808 1, 801 1, 801 2, 801 7, 801 8

bezpłatnie

6

Budzenie
Połączenia do numerów geograficznych (miejscowe, strefowe i
międzystrefowe)

7

0,58

0,13

0,71

bezpłatnie

IV. Inne usługi
a) Usługi związane z rachunkiem
Lp.
1

Rodzaj usługi
Comiesięczna lub jednorazowa szczegółowa specyfikacja
połączeń za jeden miesiąc, dla jednej stacji telefonicznej w
postaci wydruku lub w postaci elektronicznej na nośniku

Cena netto

VAT

Cena brutto

5,00

1,15

6,15

b) Usługi dodane

*)
Opłata abonamentowa

Lp.

Usługa
Cena
netto

1

Natychmiastowe przeniesienie połączeń

2

Przeniesienie połączeń, gdy linia jest zajęta

3

Przeniesienie połączeń, gdy nikt nie odpowiada

4

Połączenie oczekujące

5

Automatyczne połączenia

6

Połączenia trójstronne

7

Prezentacja numeru przychodzącego (CLIP)

8

Blokada prezentacji numeru (CLIR)

9

Blokada prezentacji numeru dla jednego połączenia

10

Blokada połączeń anonimowych

11

Blokada przekierowanych połączeń

VAT

Cena
brutto

Opłata generowana
przez usługę
Cena
netto

VAT

Cena
brutto

w ramach abonamentu
telefonicznego
w ramach abonamentu
telefonicznego
w ramach abonamentu
telefonicznego
w ramach abonamentu
telefonicznego
w ramach abonamentu
telefonicznego
w ramach abonamentu
telefonicznego
2,50
0,58
3,08
w ramach abonamentu
telefonicznego
w ramach abonamentu
telefonicznego
w ramach abonamentu
telefonicznego
w ramach abonamentu
telefonicznego

za połączenie z
wybranym numerem
za połączenie z
wybranym numerem
za połączenie z
wybranym numerem

w ramach abonamentu
telefonicznego
w ramach abonamentu
telefonicznego
w ramach abonamentu
telefonicznego
w ramach abonamentu
telefonicznego
w ramach abonamentu
telefonicznego
w ramach abonamentu
telefonicznego
w ramach abonamentu
telefonicznego
w ramach abonamentu
telefonicznego
w ramach abonamentu
telefonicznego

w ramach abonamentu
telefonicznego
w ramach abonamentu
telefonicznego
w ramach abonamentu
telefonicznego
w ramach abonamentu
telefonicznego
w ramach abonamentu
telefonicznego
w ramach abonamentu
telefonicznego
w ramach abonamentu
telefonicznego
w ramach abonamentu
telefonicznego
w ramach abonamentu
telefonicznego

w ramach abonamentu
telefonicznego

w ramach abonamentu
telefonicznego

w ramach abonamentu
telefonicznego

w ramach abonamentu
telefonicznego

w ramach abonamentu
telefonicznego
w ramach abonamentu
telefonicznego

w ramach abonamentu
telefonicznego

za połączenie z
wybranym numerem
za połączenie z
wybranym numerem

-

Blokada połączeń:
- wariant 4 (W04): sieci ruchome (komórkowe) + 64x1)
- wariant 5 (W05): Internet
- wariant 6 (W06): międzystrefowe
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- wariant 7 (W07): międzynarodowe
- wariant 8 (W08): międzynarodowe + komórkowe + 64x1)
- wariant 9 (W09): komórkowe + 64x1) + Internet
- wariant 10 (W10): międzynarodowe + komórkowe + 64x1)
+Internet + międzystrefowe + 80x (w tym SMS)
- wariant 11 (W11): blokada całkowita (w tym SMS)

13

Blokada połączeń na numery o podwyższonej opłacie

14

Blokada połączeń wychodzących na usługi 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 brutto, w pełnych złotych.
Dotyczy połączeń rozliczanych za czas trwania połączenia.

15

16
17

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 brutto, w pełnych złotych.
Dotyczy połączeń rozliczanych za całe połączenie.
Próg kwotowy dla usług o podwyższonej opłacie.
Dostępne progi: 0 zł; 35 zł; 100 zł; 200 zł brutto.
Automatyczna blokada połączeń 2)

*)

- dotyczy obszarów gdzie istnieją możliwości techniczne świadczenia usługi

1)

Sieć przywoławcza.

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.

Objaśnienia:

Objaśnienia:
Blokada połączeń - to usługa
umożliwiająca stałe
zablokowanie niektórych
połączeń wychodzących
(wchodzących w skład
wybranego warianu usługi) na określone typy kierunków.
Nie ma możliwości
samodzielnego,
Objaśnienia:
Automatyczna blokada
połączeń - to usługa
umożliwiająca samodzielne (z
klawiatury telefonu)
zablokowanie niektórych
połączeń wychodzących
(wchodzących w skład
wybranego warianu usługi)na określone typy kierunków.
W ramach usługi istnieje
mozliwość samodzielnego (w
dowolnie wybranym
momencie ) aktywowania
dowolnego wariantu blokady
połączeń .

-

Objaśnienia:

2)

Aktywacja usługi Automatyczna blokada połączeń:
1. Złoż zamówienie w najbliższym Biurze Obsługi Klienta lub zadzwoń na Infolinię 244 244 244 i zamów Automatyczną
blokadę połączeń.
2. Ustaw hasło *03*0000*PIN*PIN# , gdzie PIN to 4-o cyfrowe hasło nadawane przez Klienta.
3. Wprowadź kod aktywujący usługę na klawiaturze telefonu: *34*PIN*PB#, gdzie PIN oznacza 4-o cyfrowe hasło Klienta,
PB to 2-u cyfrowe oznaczenie wybranego wariantu blokady (od 01 - do 11).
Np. jeśli wybrałeś wariant 3 i ustawiłeś hasło 1234 to, aby aktywować wariant 3 blokady wprowadzasz następujący kod:
*34*1234*03#
Dezaktywacja usługi Automatyczna blokada połączeń:
1.Złoż zamówienie w najbliższym Biurze Obsługi Klienta lub zadzwoń na Infolinię 244 244 244 i zamów dezaktywację
Automatycznej blokady połączeń.
2. Wprowadź kod na klawiaturze telefonu: #34*PIN#, gdzie PIN oznacza 4-o cyfrowe hasło Klienta.
Np. jeśli ustawiłeś hasło 1234 to, aby dezaktywować blokadę wprowadzasz następujący kod: #34*1234#
Zmiana hasła:
Wprowadź następujący kod na klawiaturze telefonu:
*03*PINstary*PINnowy*PINnowy#, gdzie PIN stary to stare hasło, PIN nowy to 4-o cyfrowe nowe hasło Klienta.
Np. jeśli stare hasło to 0000, a nowe 1234 to, aby zmienić hasło wprowadzasz następujący kod:*03*0000*1234*1234#
Blokada połączeń na numery o podwyższonej opłacie (13) - to blokada połączeń wychodzących na numery 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. Dotyczy również połączeń,
które nie powodują obowiązku zapłaty po stronie Abonenta. W ramach usługi Operator udostępnia następujące rodzaje
blokad:
wariant 70 - blokada połączeń do numerów 700 x
wariant 71 - blokada połączeń do numerów 701 x
wariant 72 - blokada połączeń do numerów 703 x
wariant 73 - blokada połączeń do numerów 704 x
wariant 74 - blokada połączeń do numerów 708 x
wariant 76 - blokada połączeń do numerów 118 xxx (118000)
wariant 77 - blokada połączeń do numerów CPP 20(7,8)
wariant 78 - blokada połączeń do numerów skróconych AUS 19XYZ (19050, 19051, 19226, 19229, 19491, 19493, 19497)
oraz do numerów CPP 20(7,8)
wariant 79 - blokada połączeń do numerów 70x oraz CPP 20(7,8)
wariant 80 - blokada połączeń do numerów 70x, 118 xxx(118000), AUS 19 XYZ (19050, 19051, 19226, 19229, 19491,
19493,
orazwychodzących
do numerów CPP
20(7,8)usług o podwyższonej opłacie lub/i połączeń przychodzących z takich numerów
Blokada19497)
połączeń
na numery
– określenie maksymalnej ceny za minutę połączenia w przedziale kwotowym od 1 zł do 8 zł brutto, w pełnych złotych (14) .
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 70x, CPP 20(7,8), 118 xxx (118000), wybrane AUS 19xxx (19226, 19229, 19491, 19493, 19497,
19050, 19051), 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 5 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 brutto, w pełnych złotych (15) .
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 70x, CPP 20(7,8), 118 xxx (118000), wybrane AUS 19xxx ( (19226, 19229, 19491, 19493, 19497, 19050, 19051),
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 5 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 (16) . Do usług o podwyższonej opłacie zalicza się połączenia na następujące numery:
70x, CPP 20x, HESC 118 xxx (118 000), AUS 19 xxx (19050, 19051, 19226, 19229, 19491, 19493, 19497).
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
5 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 5 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 5 dni roboczych przed pierwszym
dniem nowego Okresu Rozliczeniowego.

Objaśnienia:
W ramach usług: Blokada
połaczeń oraz Automatyczna
blokada połączeń nie są
blokowane połączenia do
numerów alarmowych - służb
ustawowo powołanych do
niesienia pomocy oraz
połączenia bezpłatne do
wybranych usług operatora i
usług informacyjnych.
Można koszystać
jednocześnie tylko z jednego
wariantu blokady. Nie jest
możliwe jednoczesne
korzystanie z Blokady
połączeń i Automatycznej
blokady połączeń.

Objaśnienia:
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 Operatora jest
realizowane do sieci tych
operatorów, z którymi zawarte
są umowy określające zasady
realizacji tej usługi w ramach
istniejących możliwości
technicznych.

c) Numeracja stacji telefonicznej
Lp

Rodzaj usługi

1

Zmiana numeru na wniosek Klienta

2

Zastrzeżenie numeru

bezpłatnie

3

Przeniesienie numeru wewnątrz Sieci Operatora

bezpłatnie

4

Przeniesienie numeru poza Sieć Operatora
Nadawanie informacji słownej o zmianie numeru Zakończenia
Sieci

bezpłatnie

5

Cena netto
35,00

50,00

VAT
8,05

Cena brutto
43,05

11,50

61,50

d) Usługi związane z instalacją i eksploatacją urządzeń telekomunikacyjnych
Lp.
1
2
3
4

5

Rodzaj usługi
Konserwacja i usuwanie uszkodzeń oraz awarii w urządzeniach
końcowych będących własnością TP SA oraz w łączach
telefonicznych służących do przyłączenia Klienta do sieci TP SA
(obsługa serwisowa)
Zmiana miejsca przyłączenia Zakończenia Sieci
Wykonanie instalacji dodatkowej do głównego Zakończenia Sieci
lub zmiana w jego przyłączeniu 1)
Wykonanie zmian w instalacji Zakończenia Sieci – za każde
łącze do centrali abonenckiej w obrębie budynku lub poza
budynkiem 1)
Wymiana i przymocowanie Zakończenia Sieci NT uszkodzonego
albo utraconego z winy Klienta - za każde Zakończenie Sieci NT

Cena netto

VAT

Cena brutto

bezpłatnie
15,57

3,58

19,15

23,77

5,47

29,24

28,69

6,60

35,29

195,90

45,06

240,96

7,38

1,70

9,08

2)

6

7

Sprawdzenie instalacji wykonanej przez Klienta - za każde łącze

Za każde wykonane łącze do dodatkowego urządzenia, niezależnie od jego rodzaju i układu:
- zainstalowane na terenie tej samej posesji i długość tego łacza
1,15
5,00
przekracza 20 m
- do dodatkowego Zakończenia Sieci w układzie równoległym,
zainstalowanego w tej samej sieci rozdzielczej, na terenie innej
posesji za każdy rozpoczęty km łącza

15,57

6,15

3,58

19,15

1)

Opłaty za wykonanie i zmiany w przyłączeniach Zakończeń Sieci obejmują koszty kabli, przewodów i gniazdek
telefonicznych.
2)

Wymiana Zakończenia Sieci NT uszkodzonego albo utraconego z winy Abonenta obejmuje czynności związane z
instalacją oraz kosztem instalowanego Zakończenia Sieciowego NT

e) Pozostałe usługi i opłaty
Lp.
1
2
3
4
5

6
7

Rodzaj usługi
Zawieszenie Usługi - na wniosek Klienta
(do 12 miesięcy)
Ponowne włączenie do Sieci po uprzednim zawieszeniu Usługi
na wniosek Klienta
Ponowne włączenie do Sieci bez wizyty technika
Zmiana Planu Taryfowego
Opłata za zniszczenie, utratę lub niezwrócenie Sprzętu
Operatora w terminie powyżej 90 dni od dnia rozwiązania Umowy
(kara umowna) 1), 2)
Opłata za opóźnienie w zwrocie Sprzętu Operatora w terminie do
90 dni od dnia rozwiązania Umowy1), 3) (kara umowna za każdy
dzień opóźnienia)
Opłata za zdekompletowanie Sprzętu Operatora (kara umowna)
3)

Cena netto

VAT

Cena brutto

35,00

8,05

43,05

bezpłatnie
3,28

0,75

4,03

5,00

1,15

6,15

-

-

250,00

-

-

1,00

-

-

20,00

1)

Dotyczy odrębnie każdego głównego elementu wyposażenia przekazanego Klientowi do użytkowania (modem, terminal).

2)

Nie ulega umorzeniu w przypadku zwrotu Sprzętu po jej naliczeniu przez Operatora.

3)

Dotyczy osprzętu dodatkowego wyspecyfikowanego w Protokole Przekazania Sprzętu Operatora. Odpowiednie kary
umowne naliczane są niezależnie i ulegają zsumowaniu.

Objaśnienia:
Maksymalny okres, na jaki
można zamówić usługę
zawieszenia Usługi
to 12 Okresów
Rozliczeniowych. Ponowne
włączenie do Sieci następuje
po upływie wyznaczonego
terminu, lub wcześniej - na
wniosek Klienta. Opłata za
usługę jest naliczana
jednorazowo i płatna z góry za
cały okres.
Zmiana Planu Taryfowego
następuje ze skutkiem na
początek następnego Okresu
Rozliczeniowego,
pod
Objaśnienia:
warunkiem złożenia przez
Klienta zamówienia na nowy
Plan Taryfowy najpóźniej na 4
dni robocze przed
Objaśnienia:
rozpoczęciem
tego Okresu
Rozliczeniowego.
Objaśnienia:
Objaśnienia:

V. UWAGI

1. Korzystanie z Usług określonych w niniejszym Cenniku, w danej lokalizacji, a ponadto jej parametry uwarunkowane są istniejącymi
możliwościami technicznymi.
2. Z Usługi WLR mogą korzystać wyłącznie Abonenci analogowych Zakończeń Sieci podłączeni do sieci telekomunikacyjnej TP SA
przy czym jedno analogowe Zakończenie Sieci umożliwia korzystanie tylko z jednej linii telefonicznej. Jest to podstawowy dostęp do
sieci telekomunikacyjnej, zawierający jeden numer telefoniczny.
3. Plany Taryfowe objęte niniejszym Cennikiem nie mogą być stosowane do rozliczania łączy do central abonenckich.
4. Wszystkie ceny podane zostały w PLN.
5. Za opóźnienie w płatnościach pobiera się odsetki ustawowe.
6. Operator zastrzega sobie prawo do stosowania rabatów.
7. Połączenia w ramach Opłaty za Abonament mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu prowadzenia rozmów telefonicznych lub
przesyłania faksów.
8. W celu zapewnienia właściwego użytkowania, pod rygorem niezwłocznego zawieszenia Usługi oraz rozwiązania Umowy 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. Bezpłatne połączenia są to połączenia z numerami alarmowymi, na obszarze tej samej strefy numeracyjnej, ze służbami ustawowo
powołanymi do niesienia pomocy, a w szczególności z:
- Pogotowiem Ratunkowym
- Straża Pożarną
- Policją
- Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym
- Pogotowiem Rzecznym
- Pogotowiem Morskim
- Strażą Miejską
- Pogotowiem elektrowni
- Pogotowiem gazowni
- Pogotowiem ciepłowni
- Pogotowiem wodociągów
10. Połączenia z Telefonicznym Biurem Obsługi Klienta wykonywane przez Klientów Usługi WLR Multimedia Stargard sp. z o.o. są
bezpłatne. Dla Abonentów innych operatorów (w tym komórkowych) opłaty nalicza dany operator wg stawek swojego cennika.
11. Użyte w niniejszym Cenniku terminy oznaczają:
Umowa: Umowa Abonencka t.j. umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo Telekomunikacyjne
Klient: Abonent w rozumieniu ustawy Prawo Telekomunikacyjne, t.j. podmiot, który jest stroną Umowy zawartej z Operatorem
Operator: Multimedia Stargard sp. z o.o.

* potrzebami.
**

Objaśnienia:
Objaśnienia:
Objaśnienia:

*Załącznik
**
potrzebami.

nr 1 - wykaz krajów dla połączeń międzynarodowych do sieci
stacjonarnych i sieci komórkowych

Tabela 1
Wykaz krajów, do których mają zastosowanie opłaty "Połączenia międzynarodowe do sieci stacjonarnych i komórkowych"
Kierunek
Strefa
Andora fixed, Australia fixed, Austria fixed, Belgia fixed, Bułgaria fixed, Chiny fixed, Chorwacja fixed, Cypr fixed,
Czechy fixed, Dania fixed, Estonia fixed, Finlandia fixed, Francja fixed, Gibraltar fixed, Grecja fixed, Hiszpania fixed,
Holandia fixed, Irlandia fixed, Islandia fixed, Japonia fixed, Kanada fixed, Korea Płd fixed, Liechtenstain fixed, Litwa
fixed, Luksemburg fixed, Łotwa fixed, Macao fixed, Malta fixed, Monako fixed, Niemcy fixed, Norwegia fixed, Nowa
1
Zelandia fixed, Portugalia fixed (w tym Madera i Azory), Rumunia fixed, San Marino fixed, Singapur fixed, Słowacja
fixed, Słowenia fixed, Słowenia mobile, Szwajcaria fixed, Szwecja fixed, Turcja fixed, USA fixed, Watykan fixed,
Węgry fixed, Wielka Brytania fixed, Włochy fixed, Chiny mobile, Kanada mobile, Macao mobile, Singapur mobile, USA
mobile
Argentyna fixed, Armenia fixed, Azerbejdżan fixed, Belgia mobile, Białoruś fixed, Bośnia i Hercegowina fixed, Bułgaria
mobile, Czarnogóra fixed, Dania Mobile, Estonia mobile, Gibraltar mobile, Gruzja fixed, Gujana Francuska fixed,
Gujana Francuska mobile, Gwadelupa fixed, Gwadelupa mobile, Hiszpania mobile, Indie fixed, Irlandia mobile,
Islandia mobile, Izrael fixed, Kazachstan fixed, Kirgistan fixed, Liechtenstain mobile, Łotwa mobile, Macedonia fixed,
Malta mobile, Martynika fixed, Martynika mobile, Mołdawia fixed, Reunion fixed, Reunion mobile, Rosja fixed, RPA
fixed, Rumunia mobile, Serbia fixed, Tadżykistan fixed, Tajlandia fixed, Tajwan fixed, Turkmenistan fixed, Ukraina
fixed, Uzbekistan fixed, Wietnam fixed, Wyspy Owcze fixed, Argentyna mobile, Armenia mobile, Australia mobile,
2
Austria mobile, Azerbejdżan mobile, Chorwacja mobile, Cypr mobile, Czechy mobile, Finlandia mobile, Francja
mobile, Grecja mobile, Gruzja mobile, Holandia mobile, Indie mobile, Izrael mobile, Japonia mobile, Kazachstan
mobile Kirgistan mobile, Korea Płd mobile, Litwa mobile, Luksemburg mobile, Mołdawia mobile, Monaco mobile,
Niemcy mobile, Norwegia mobile, Nowa Zelandia mobile, Portugalia mobile (w tym Madera i Azory), Rosja mobile,
RPA mobile, Słowacja mobile, Szwecja mobile, Tadżykistan mobile, Tajlandia mobile, Tajwan mobile, Turcja mobile,
Turkmenistan mobile, Ukraina mobile, Uzbekistan mobile, Węgry mobile, Wielka Brytania mobile, Wietnam mobile,
Włochy mobile, Wyspy Kanaryjskie fixed, Wyspy Kanaryjskie mobile.

3

Albania fixed, Algieria fixed, Antyle Holenderskie fixed, Arabia Saudyjska fixed, Boliwia fixed, Brazylia fixed, Chile
fixed, Egipt fixed, Ekwador fixed, Irak fixed, Kolumbia fixed, Kostaryka fixed, Kuwejt fixed, Libia fixed, Maroko fixed,
Meksyk fixed, Paragwaj fixed, Peru fixed, Tunezja fixed, Urugwaj fixed, Wenezuela fixed, Zjednoczone Emiraty
Arabskie fixed, Albania mobile, Algieria mobile, Andorra mobile, Antyle Holenderskie mobile, Arabia Saudyjska
mobile, Białoruś mobile, Boliwia mobile, Bośnia i Hercegowina mobile, Brazylia mobile, Chile mobile, Czarnogóra
mobile, Egipt mobile, Ekwador mobile, Irak mobile, Kolumbia mobile, Kostaryka mobile, Kuwejt mobile, Libia mobile,
Macedonia mobile, Maroko mobile, Meksyk mobile, Paragwaj mobile, Peru mobile, Serbia mobile, Szwajcaria mobile,
Tunezja mobile, Urugwaj mobile, Wenezuela mobile, Wyspy Owcze mobile, Zjednoczone Emiraty Arabskie mobile

4

Pozostałe kraje

Objaśnienia:
Objaśnienia:
Objaśnienia:

