Załącznik do Umowy o Świadczenie Usług Telefonicznych

Sileman Sp. z o.o. 41-710 Ruda Śląska, ul. Dąbrowskiego
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Gliwicach; KRS:0000207875; NIP: 641-23-15-845; Kapitał Zakładowy: 190 000 PLN

Cennik Dostawcy usług – USŁUGA TELEFONII STACJONARNEJ
1.

Kalendarz taryf
Dzień

Godz. 08-18

Godz. 18-08

Poniedziałek

T1

T2

Wtorek

T1

T2

Środa

T1

T2

Czwartek

T1

T2

Piątek

T1

T2

Sobota

T2

T2

Niedziela

T2

T2

Święto

T2

T2

2.

Plany taryfowe
2a. Standard

Rodzaj połączenia

Sposób naliczania

Połączenia lokalne (Sieć ŚGM)1
Połączenia PL Stacjonarne
Połączenia z sieciami telefonii komórkowej

Cena netto

Cena brutto

0,02 zł

0,025 zł

0,09 zł

0,111 zł

0,48 zł

0,59 zł

Za każdą rozpoczętą
minutę połączenia
Za każdą rozpoczętą
minutę połączenia
Za każdą rozpoczętą
minutę połączenia

Połączenia międzynarodowe

Wg tabeli opłat międzynarodowych połączeń

Połączenia 0 70x, 0 80x

Wg tabeli opłat połączeń z numerami 0 70x, 0 80x

2b. Plus
Rodzaj połączenia

Sposób naliczania
1

Połączenia lokalne (Sieć ŚGM)
Połączenia PL Stacjonarne

Połączenia z sieciami telefonii komórkowej

Cena netto

Cena brutto

0,02 zł

0,025 zł

0,07 zł

0,09 zł

0,29 zł

0,36 zł

Za każdą rozpoczętą
minutę połączenia
Za każdą rozpoczętą
minutę połączenia
Za każdą rozpoczętą
minutę połączenia

Połączenia międzynarodowe

Wg tabeli opłat międzynarodowych połączeń

Połączenia 0 70x, 0 80x

Wg tabeli opłat połączeń z numerami 0 70x, 0 80x

2c. Darmowe wieczory i weekendy
Rodzaj połączenia
Połączenia lokalne (Sieć ŚGM)1

Taryfa

Sposób naliczania

Cena netto

Cena brutto

T1

Za każdą rozpoczętą
minutę połączenia

0,02 zł

0,025 zł

T2
Połączenia PL Stacjonarne

T1

Brak opłat
Za każdą rozpoczętą
minutę połączenia

T2
Połączenia z sieciami telefonii komórkowej

T1, T2

Połączenia międzynarodowe
Połączenia 0 70x, 0 80x

3.

0,111 zł

Brak opłat
Za każdą rozpoczętą
minutę połączenia

0,29 zł

0,36 zł

Wg tabeli opłat międzynarodowych połączeń
Wg tabeli opłat połączeń z numerami 0 70x, 0 80x

Miesięczne opłaty abonamentowe (zawierające CLIP – rozpoznawanie numeru)

Pakiet

1

0,09 zł

Cena netto

Cena brutto

Pakiet Standard

24,31 zł

29,90 zł

Pakiet Plus

40,57 zł

49,90 zł

Pakiet Darmowe wieczory i weekendy

52,76 zł

64,89 zł

Połączenia stacjonarne pomiędzy numerami przydzielonymi Abonentom Usług Telefonicznych świadczonych przez Dostawcę.

4.

Jednorazowe opłaty Aktywacyjne i Instalacyjne

Opłaty Aktywacyjne

Cena netto

Cena brutto

Opłata Aktywacyjna

243,82 zł

299,90 zł

Opłata Instalacyjna

Wg oferty

Opłata Instalacyjna
dodatkowego Przyłącza Sieciowego
w obrębie Lokalu

w przypadku Instalacji dodatkowego Przyłącza Sieciowego łącznie
z Instalacją pierwszego Przyłącza Sieciowego2
w przypadku Instalacji dodatkowego Przyłącza Sieciowego w trakcie
obowiązywania Umowy, po Instalacji pierwszego Przyłącza Sieciowego3
w przypadku Instalacji dodatkowego Przyłącza Sieciowego łącznie
z Instalacją pierwszego Przyłącza Sieciowego4
w przypadku Instalacji dodatkowego Przyłącza Sieciowego w trakcie
obowiązywania Umowy, po Instalacji pierwszego Przyłącza Sieciowego5

Aktywacja drugiej linii telefonicznej i nadanie numeru

5.

25,00 zł

30,75 zł

70,00 zł

86,10 zł
Wg oferty
Wg oferty

16,18 zł

19,90 zł

Cena netto

Cena brutto

Opłaty za usługi dodatkowe

Nazwa usługi
6

5,95 zł

7,32 zł

Pakiet 200 minut na połączenia stacjonarne do wszystkich miast w Polsce6

9,92 zł

12,20 zł

Opłata miesięczna za korzystanie z drugiej linii telefonicznej i drugiego numeru telefonu

3,17 zł

3,90 zł

Zmiana numeru telefonu na pisemne żądanie Abonenta

47,89 zł

58,90 zł

Przeniesienie usługi w nowe miejsce w obrębie Lokalu wskazane przez Abonenta

47,89 zł

58,90 zł

Zmiana Planu Taryfowego

47,89 zł

58,90 zł

Nieuzasadnione/wynikające z winy Abonenta wezwanie serwisu

24,31 zł

29,90 zł

Wymiana uszkodzonego, z winy Abonenta, Przyłącza Sieciowego w obrębie Lokalu

48,78 zł

60,00 zł

Opłata za usługę odbioru Urządzeń Końcowych z Lokalu Abonenta - na pisemny wniosek Abonenta

40,57 zł

49,90 zł

Pakiet 100 minut na połączenia stacjonarne do wszystkich miast w Polsce

Wg kosztów odtworzenia7

Odszkodowanie za zniszczenie, uszkodzenie lub utratę Urządzeń Końcowych
Dezaktywacja/aktywacja blokady połączeń 0 700, 0 400

9,67 zł

11,89 zł

Dezaktywacja/aktywacja blokady połączeń międzynarodowych

9,67 zł

11,89 zł

Dezaktywacja/aktywacja blokady połączeń do sieci telefonii komórkowej

9,67 zł

11,89 zł

Opłata za szczegółowy wykaz połączeń telekomunikacyjnych

3,98 zł

4,90 zł

Odszkodowanie za samowolne udostępnienie usługi poza Lokal instalacji za każdy rozpoczęty miesiąc, w którym
stwierdzono udostępnienie usługi8

Opłata za przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Umowy Abonenckiej - cesja
Inne opłaty serwisowe

6.

Wielokrotność wysokości opłaty
abonamentowej określonej w cenniku za
pakiet, z którego korzysta Klient
udostępniający. Wielokrotność zależna od
ilości Lokali, do których Usługa została
udostępniona9
3,98 zł

10

4,90 zł
Wg kosztorysu

Limit - określony w § 2 pkt 15 Regulaminu

Domyślna wysokość Limitu, o której mowa w § 10 lit. B ust. 8 Regulaminu

500,00 zł

Połączenia nieuwzględnione w niniejszym cenniku taryfikowane są wg aktualnych stawek TP S.A.
Ceny obowiązują dla wszystkich godzin doby i dni tygodnia, o ile kolumna Taryfa nie wskazuje inaczej.
Cennik obowiązuje od 21.06.2013 r.

(Podpis ABONENTA) ....................................................
2

(Podpis za OPERATORA) ....................................................

Opłata za Instalację każdego dodatkowego Przyłącza Sieciowego, to jest poza jednym Przyłączem Sieciowym Instalowanym w ramach podstawowej Opłaty Aktywacyjnej – dotyczy Abonentów od których, w związku z
rozpoczęciem świadczenia Usługi, pobierana była jedynie Opłata Aktywacyjna.
3
Opłata za Instalację każdego dodatkowego Przyłącza Sieciowego, to jest poza jednym Przyłączem Sieciowym Instalowanym w ramach podstawowej Opłaty Aktywacyjnej – dotyczy Abonentów od których, w związku z
rozpoczęciem świadczenia Usługi, pobierana była jedynie Opłata Aktywacyjna.
4
Opłata za Instalację każdego dodatkowego Przyłącza Sieciowego, to jest poza jednym Przyłączem Sieciowym Instalowanym w ramach podstawowej Opłaty Instalacyjnej – dotyczy Abonentów od których, w związku z
rozpoczęciem świadczenia Usługi, pobierana była Opłata Instalacyjna w wysokości według oferty.
5
Opłata za Instalację każdego dodatkowego Przyłącza Sieciowego, to jest poza jednym Przyłączem Sieciowym Instalowanym w ramach podstawowej Opłaty Instalacyjnej – dotyczy Abonentów od których, w związku z
rozpoczęciem świadczenia Usługi, pobierana była Opłata Instalacyjna w wysokości według oferty.
6
W cenie miesięcznej Opłaty abonamentowej za pakiet minut Abonentowi przysługuje prawo do wykorzystania w każdym Okresie Rozliczeniowym, bez dodatkowej odpłatności, do określonej w opłacie ilości minut na
połączenia PL Stacjonarne, a następnie na połączenia lokalne (ŚGM). Minuty przysługujące w ramach pakietu minut rozliczane są w ten sposób, że najpierw uwzględniane (odejmowane z pakietu) są połączenia PL
Stacjonarne, a dopiero w przypadku gdy po rozliczeniu wszystkich połączeń PL Stacjonarnych w Okresie Rozliczeniowym pozostaną jeszcze niewykorzystane minuty z pakietu, uwzględniane (odejmowane z pakietu) są
połączenia lokalne (ŚGM). Po wyczerpaniu w Okresie Rozliczeniowym minut przyznanych w ramach miesięcznej Opłaty abonamentowej za pakiet minut, Opłaty za połączenia PL Stacjonarne i lokalne (ŚGM) naliczane są
według Cennika. Niewykorzystane w danym Okresie Rozliczeniowym minuty nie przechodzą na kolejny Okres Rozliczeniowy, a ich wartość nie podlega zwrotowi w jakiejkolwiek formie. Abonent nie ma możliwości bieżącego
monitorowania stanu wykorzystania minut przyznanych w ramach miesięcznej Opłaty abonamentowej za pakiet minut.
7
Oznacza zobowiązanie Abonenta do pokrycia rzeczywistych kosztów przywrócenia urządzenia/przedmiotu do stanu w jakim powinien znajdować się w chwili jego zwrotu Dostawcy, a w szczególności kosztów naprawy
urządzenia które zostało zwrócone w stanie uszkodzonym, lecz możliwym do naprawienia, albo pokrycia kosztów odtworzenia (nabycia wtórnika) niezwróconego urządzenia/przedmiotu lub urządzenia/przedmiotu
zwróconego w stanie uszkodzonym, którego naprawa jest niemożliwa lub pociągałaby za sobą koszty niewspółmiernie wysokie do kosztów nabycia niewadliwego urządzenia/przedmiotu.
8
Dostawca zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, w przypadku gdy wysokość wyrządzonej mu w ten sposób przez Abonenta szkody będzie przewyższała wysokość należnej Opłaty.
9
Przykład: jeżeli Abonent korzysta z Taryfy Standard, dla którego Opłata Abonamentowa wynosi 29,90 zł/miesięcznie, to w przypadku gdy zostanie ustalone, że Abonent bezprawnie udostępnił świadczoną mu w tej Taryfie
Usługę do dwóch innych Lokali, Opłata będzie wynosiła 59,80 zł.
10
Czynności wykraczające poza Podstawową Obsługę Serwisową wykonane na zlecenie Abonenta.

