Cennik usług telefonii

I. Usługi podstawowe
Kod
FST
FFR

Taryfa
Taryfa Standard
Taryfa Free
Opłaty za połączenia

Opłata aktywacyjna
299,00 zł
299,00 zł
Taryfa Standard

Opłata miesięczna
49,00 zł
99,00 zł
Taryfa Free

Połączenia wewnątrz sieci Dostawcy*

0,03 zł

w ramach opłaty miesięcznej **

Połączenia krajowe (PL) - stacjonarne*

0,12 zł

w ramach opłaty miesięcznej **

0,59 zł

w ramach opłaty miesięcznej **

Połączenia krajowe (PL) - komórkowe*
Połączenia zagraniczne (DE) - stacjonarne
Połączenia zagraniczne (inne kraje)
Połączenia 80…, 70…, 64…, 39…,19…, 11…,
Połączenia nieuwzględnione w niniejszym Cenniku

wg tabeli opłat za połączenia
międzynarodowe***
wg tabeli opłat za połączenia
międzynarodowe***
wg tabeli opłat za połączenia
z numerami o określonych
wskaźnikach***
wg rzeczywistego obciążenia
Dostawcy

w ramach opłaty miesięcznej **
wg tabeli opłat za połączenia
międzynarodowe***
wg tabeli opłat za połączenia z
numerami o określonych
wskaźnikach***
wg rzeczywistego obciążenia
Dostawcy

II. Usługi dodatkowe
Kod

Usługa

100MIN Pakiet 100 minut na połączenia stacjonarne do wszystkich miast w Polsce
200MIN Pakiet 200 minut na połączenia stacjonarne do wszystkich miast w Polsce

Druga linii telefoniczna i nadanie drugiego numeru telefonu
Dezaktywacja/aktywacja blokady połączeń międzynarodowych
Dezaktywacja/aktywacja blokady połączeń do sieci telefonii komórkowej
Dezaktywacja/aktywacja progu kwotowego
Szczegółowy wykaz połączeń telekomunikacyjnych
za sztukę - jeden okres rozliczeniowy

Opłata aktywacyjna
1,00 zł
1,00 zł
20,00 zł
12,00 zł
12,00 zł
w cenie opłaty miesięcznej
-

Opłata miesięczna
8,00 zł
14,00 zł
3,90 zł
4,90 zł

III. Usługi pozostałe i serwisowe
Usługa
Podstawowa obsługa serwisowa
Interwencja serwisu z winy Abonenta
za każdą rozpoczętą godzinę pracy *****

Przebudowa Instalacji w Lokalu
Zmiana lokalizacji gniazda abonenckiego w Lokalu
Odbiór Urządzeń końcowych z Lokalu (na wniosek Abonenta)
Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Umowy (Cesja)
Zmiana numeru telefonu na żądanie Abonenta
Zmiana numeru telefonu, jeżeli korzystanie jest uciążliwe z przyczyn
leżących po stronie Dostawcy

Opłata jednorazowa
w cenie opłaty miesięcznej
59,90 zł
49,90 zł
59,90 zł
59,90 zł
4,90 zł
59,90 zł
w cenie opłaty miesięcznej

IV. Odszkodowania
Tytuł
Uszkodzenie, zniszczenie lub utrata Urządzenia końcowego, modemu
Zwłoka w zwrocie Urządzeń końcowych
za rozpoczęty tydzień, łącznie nie więcej niż za utratę

Udostępnienie usług poza Lokalem lub za odpłatnością osobom trzecim
za każdy Lokal do którego usługa była udostępniona

Kwota odszkodowania
do 299,00 zł
9,90 zł
trzykrotność opłat
miesięcznych

* Opłaty za połączenia są naliczane w sposób jednosekundowy (1 s) co oznacza, że opłata naliczana jest za każdą rozpoczętą sekundę połączenia w wysokości równej 1/60 opłaty
określonej w tabeli Cennika. Opłata za połączenie jest zaokrąglana do pełnego grosza.
** Taryfa Free w ramach opłaty miesięcznej zawiera pakiety minut połączeń: wewnątrz sieci Dostawcy, stacjonarnych w Polsce i do Niemiec oraz z sieciami komórkowymi w
Polsce do wartości połączeń brutto 500,00 zł naliczanych zgodnie z Cennikiem. Po przekroczeniu wartości pakietu minut Opłaty za połączenia naliczane będą zgodnie z
Cennikiem dla Taryfy Standard.
*** Tabele znajdują się w Cenniku połączeń międzynarodowych i specjalnych
***** Opłata może zostać powiększona o koszty materiałowe (w tym zakupu elementów Sieci), poniesione przez Dostawcę.

Ceny wskazane w Cenniku są cenami brutto i zawierają podatek VAT
Cennik obowiązuje od 11.07.2016.
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