CENNIK USŁUGI NDS MULTIMEDIA Kwidzyn sp. z o.o. - WYCIĄG
Cennik USŁUGI NDS obowiązuje od dnia 1 czerwca 2022 r. i obejmuje Plan Taryfowy "NDS - Twoje Stawki" będący w bieżącej
ofercie handlowej Multimedia Kwidzyn sp. z o.o. (Operator)

I - Postanowienia ogólne
1. Cennik Usługi Multimedia NDS zwany dalej Cennikiem, określa wysokość opłat za Usługę Multimedia NDS realizowaną
z wykorzystaniem prefiksu 1012 oraz zasady naliczania tych opłat.
2. Szczegółowe zasady świadczenia Usługi Multimedia NDS określa Regulamin Świadczenia Usługi Multimedia NDS
przez Multimedia Kwidzyn sp. z o.o.
3. Opłaty wyszczególnione w Cenn ku są naliczane i pobierane przez Multimedia Kwidzyn sp. z o.o.
4. Opłaty naliczane są za usługi zrealizowane w zakresie określonym Umową Abonencką, według Cenn ka obowiązującego w dniu
ich wykonania.

II. Plany taryfowe
A. Plan Taryfowy "NDS - Twoje Stawki"
w Abonament
których mają zas
bjaśn kena aza
1. Wykaz
Opłata

Lp. Rodzaj opłaty

Cena netto

VAT

Cena brutto

1,00 - 10 000,00
0,23 - 2 300,00
1,23 - 12 300,00
1 Opłata minimalna 1) 2)
1) Opłata Minimalna - opłata uzgadniana indywidulanie z Abonentem w przedziale cenowym od 1 zł do 10 000 zł netto,
z dokładnością do 0,01 zł.
2) Jeżeli całkowita wartość połączeń w ramach Usługi Multimedia NDS jest mniejsza od Opłaty Minimalnej, wówczas Abonent płaci
jedynie Opłatę Minimalną (Opłata Minimalna składa się wówczas z opłaty za zrealizowane połączenia i opłaty wyrównawczej,
będącej różnicą pomiędzy Opłatą Minimalną a opłatą za zrealizowane połączenia). Natomiast gdy wartość wykonanych połączeń
jest większa niż Opłata Minimalna, Abonent płaci Opłatę Minimalną oraz za zrealizowane połączenia (ponad wartość Opłaty
Minimalnej). Opłata Minimalna jest naliczana od pierwszego pełnego Okresu Rozliczeniowego.

2. Opłaty za połączenia telefoniczne
a) Połączenia lokalne, strefowe i międzystrefowe
Lp. Rodzaj opłaty
Minuta połączenia lokalnego, strefowego i międzystrefowego
1
przez całą dobę (połączenia krajowe do sieci stacjonarnych)

Cena netto

VAT

Cena brutto

0,10

0,02

0,12
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b)
Połączenia
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
1 Minuta połączenia przez całą dobę

Cena netto
0,33

VAT
0,08

Cena brutto
0,41

VAT
0,11

Cena brutto
0,57

VAT
0,13

Cena brutto
0,69

c) Połączenia z siecią krajowej telefonii ruchomej (komórkowej),
której operatorem jest P4 Sp. z o.o.
Lp. Rodzaj opłaty
1 Minuta połączenia przez całą dobę

Cena netto
0,46

d) Połączenia z siecią krajowej telefonii ruchomej (komórkowej),
której operatorem jest Cyfrowy Polsat S.A.
Lp. Rodzaj opłaty
1 Minuta połączenia przez całą dobę

Cena netto
0,56

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

Cena netto

VAT

0,18
1 Minuta połączenia przez całą dobę
0,79
*) w tym połączenia z siecią krajowej telefonii ruchomej (komórkowej) CenterNet S.A., oraz Mobyland Sp. z o.o.

Cena brutto
0,97

f) 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
4 Strefa 4 - całą dobę
5 Strefa 5 - całą dobę
6 Strefa 6 - całą dobę
7 Pozostałe kraje - całą dobę

Cena netto

VAT

Cena brutto

0,16
0,40
0,66
0,98
1,80
2,96
5,98

0,04
0,09
0,15
0,23
0,41
0,68
1,38

0,20
0,49
0,81
1,21
2,21
3,64
7,36

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

* Wykaz krajów w ramach poszczególnych Stref, do których mają zastosowanie opłaty
"Połączenia międzynarodowe do sieci stacjonarnych i komórkowych" (pkt 2f)
Kierunek
Strefa
Niemcy fixed, Wielka Brytania fixed, Szwecja fixed, Dania fixed, Belgia fixed, Irlandia fixed, Francja fixed, Hiszpania fixed,
Holandia fixed, Włochy fixed, Cypr fixed, Węgry fixed, Grecja fixed, Norwegia fixed, Szwajcaria fixed, USA fixed, Canada fixed,
1
USA mobile, Canada mobile

2

3

4

5

Estonia fixed, Litwa fixed, Łotwa fixed, Czechy fixed, Słowacja fixed, Portugalia fixed, Luksemburg fixed, Rumunia fixed,
Słowenia fixed, Austria fixed, Finlandia fixed, Chiny fixed, Japonia fixed, Indie fixed, Singapur fixed, Korea Południowa fixed,
Hong Kong fixed, Australia fixed, Andorra fixed, Chorwacja fixed, Kazachstan fixed, Monako fixed, Rosja fixed, Turcja fixed,
Argentyna fixed, Brazylia fixed, Nowa Zelandia fixed, Tajwan fixed
Chiny mobile, Indie mobile, Singapur mobile, Korea Południowa mobile, Hong Kong mobile
Bułgaria fixed, Macau fixed, Albania fixed, Liechtenstain fixed,
Szwecja mobile, Cypr mobile, Austria mobile, Węgry mobile, Rosja mobile, Turcja mobile,
Bośnia i Hercegowina fixed, Wyspy Owcze fixed, Islandia fixed, Macedonia Fixed, Mołdawia fixed, Ukraina fixed, Gruzja fixed,
Meksyk fixed
Niemcy mobile, Wie ka 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, Macau mobile, Australia mobile, Islandia mobile, Kazachstan mobile, Ukraina mobile,
Brazylia mobile, Gruzja mobile, Włochy mobile
Malta fixed, Białoruś fixed, Gibraltar fixed, Czrnogóra fixed, Armenia fixed, Azerbejdżan fixed, Izrael fixed, San Marino Fixed,
Mobile:
Malta mobile, Irlandia mobile, Andorra 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, Liechtenstain mobile, Armenia mobile,
Azerbejdżan mobile

7

Pozostałe połączenia fixed i mobile

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

40,16

9,24

49,40

Cena netto

VAT

Cena brutto

5,00

1,15

6,15

0,23

1,23

h) Połączenia do systemów komórkowej telefonii satelitarnej
Rodzaj połączenia

Lp.
1

Minuta połączenia przez całą dobę

II. Inne usługi
a) Usługi związane z rachunkiem
Rodzaj usługi

Lp

1

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

Comiesięczna lub jednorazowa szczegółowa specyf kacja
połączeń za jeden miesiąc, dla jednej stacji telefonicznej
1,00
wysyłana e-mailem *)
dotyczy obszarów gdzie istnieją możliwości techniczne świadczenia usługi

2
*) -

3. Postanowienia dodatkowe
1. Operator zastrzega sobie prawo zablokowania połączeń na pref ksy, 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.

