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ODSTAWOWE W TARYFAC
CH PROGRES
S
1.. OPŁATY PO
TTaryfa Progress dla Firm
Abonament
A
Liczba
L
minut wliczonych w abonamentt

P
Progres 39

Progres 49

Progres 69

Progrres 399

39 zł /
447,97 zł z VAT

49 zł
z/
60,27 zł z VAT

69 zł /
T
84,87 zł z VAT

3999 zł /
490,77 zł z VAT

100

25
50

1000

60000

0,19 zł /
00,23 zł z VAT

0,19 zł /
0,23 zł z VAT

0,19 zł /
0,23 zł z VAT

0,199 zł /
0,23 złł z VAT

Opłata
O
za minutę poołączenia i wiadomości SMS/MMS
Opłata
O
za minutę poołączenia do Aboneentów Polkomtel Spp. z
o.o.,
o Orange Polskaa S.A., T-Mobile Polska S.A., Cyfroweggo
Polsatu
P
S.A., P4 Spp. z o.o., CenterNet S.A., Aero2 Sp. z o.o.,
Mobyland
M
Sp. z o.o.. oraz do pozostałych operatorów
innfrastrukturalnych i do Abonentów dosstawców świadcząccych
usługi
u
telekomunikaacyjne z wykorzystaaniem sieci tych
operatorów
o
jak równnież do Abonentów krajowych sieci
stacjonarnych
s
Opłata
O
za SMS do A
Abonentów krajowyych sieci
komórkowych
k

0,19
0 zł / 0,23 zł z VAAT

Opłata
O
za krajową w
wiadomość MMS

0,19
0 zł / 0,23 zł z VAAT

Opłata
O
za minutę poołączenia międzynaarodowego

Opłata wg tabeli opłat za
poołączenia
międzzynarodowe
+ 0,19 złł / 0,23 zł z VAT

Opłataa wg tabeli opłat
za połączennia międzynarodow
we

Oppłaty za minutę połączzenia dotyczą połączeeń głosowych i wysyłania faksów. Opłata zaa jeden MMS naliczana jest za każde rozpocczęte 100 KB.

2.. POŁĄCZENIA MIĘDZYNA
ARODOWE I POŁĄCZENIA
A W ROAMINGU MIĘDZYN
NARODOWYM
M
Taabela opłat za ppołączenia międdzynarodowe.
Numer
Opłata
strefy
za
taryfow
minutę
j
ł

Kraj lub tery
ytorium

1

1,50 zł /
1,85 zł z VAT

Europa (w tym Turcja, Rosja), Ausstralia, Japonia, Kanada, USA

2

2 zł /
2,46 zł z VAT

Afganistan, Alaska, Algieria, Arabiia Saudyjska, Armeenia, Autonomia Pa
alestyńska, Azerbejjdżan, Bahrajn, Banngladesz, Bhutan, Birma,
Brunei, Chiny, Filipiny,
F
Grenlandiaa, Gruzja, Hawaje, Hongkong,
H
Indie, In
ndonezja, Irak, Irann, Izrael, Jordania, Kambodża,
K
Katar, Kirgistan,
K
Korea Płd., Korrea Płn., Kuwejt, Laaos, Libia, Malezja, Maroko, Mongolia, Nepal, Nowa Zelaandia, Pakistan, Sinngapur, Sri Lanka, Syria,
S
Tadżykistan, Taajlandia, Tajwan, Tuunezja, Turkmenistaan, Uzbekistan, Zje
ednoczone Emiratyy Arabskie

6,25 zł /
7,69 zł z VAT

Angola, Anguilla, Antarktyka, Antiggua i Barbuda, Antyle Holenderskie, Argentyna,
A
Aruba, AAustralijskie Terytorria Zewnętrzne, Barbados,
Belau, Belize, Benin,
B
Bermudy, Booliwia, Botswana, Brazylia,
B
Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Burkina Faso, Buruundi, Chile, Czad, Diego
D
Garcia, Dominika, Dominikana, Dżżibuti, Egipt, Ekwaddor, Erytrea, Etiopia
a, Falklandy, Fidżi, Gabon, Gambia, Ghana,
G
Grenada, Guam,
G
J
Gujana Francuska, Gujana, Gwaddelupa, Gwatemala, Gwinea, Gwinea Bissau, Gwinea Róównikowa, Haiti, Hoonduras, Jamajka, Jemen,
Kajmany, Kameerun, Kenia, Kiribatti, Kolumbia, Komory, Kongo, Kongo – Republika Demokkratyczna, Kostarykka, Kuba, Lesotho, Liban,
L
Liberia, Madagaskar, Makao, Malaawi, Malediwy, Mali, Mariany (Saipan), Martynika, Maureetania, Mauritius, Majotta,
M
Meksyk, Mikronezja,
Montserrat, Moozambik, Namibia, N
Nauru, Niger, Nigeria, Nikaragua, Niue, Norfolk, Nowa KKaledonia, Oman, Panama,
P
Papua-Noowa
Gwinea, Paragw
waj, Peru, Polinezjaa Francuska, Puertto Rico, Republika Południowej Afryki,, Republika Środkoowoafrykańska, Reuunion,
Rwanda, Saint Kitts i Nevis, Saintt Lucia, Saint Vincent i Grenadyny, Salwador, São Tomé, Samoa Amerykańskie, Samoa Zachoodnie,
Senegal, Seszeele, Sierra Leone, SSomalia, Suazi, Sudan, Sudan Połudn
niowy, Surinam, Tannzania, Timor Wschhodni, Togo, Tokelaau,
Tonga, Trynidad i Tobago, Turks i Caicos, Tuvalu, Ugganda, Urugwaj, Va
anuatu, Wallis i Futuuna, Wenezuela, Wybrzeże
W
Kości Słoniowej,
Wyspy Bahamaa, Wyspy Cooka, W
Wyspy Dziewicze Sttanów Zjednoczonyych, Wyspy Marshaalla, Wyspa Świętej Heleny, Wyspy Św
więtego
Tomasza i Ksiąążęca, Wyspy Salom
mona, Wyspy Święętego Piotra i Mikelo
ona, Wyspa Wnieboowstąpienia, Wyspyy Zielonego Przyląd
ądka,
Zambia, Zanzibbar, Zimbabwe

3

Wybrany Kierunek Międzynarodow
wy to usługa, w raamach której Aboonent może wybrrać maksymalnie 5 numerów kieruunkowych do krajjów dostępnych w
może realizować tanie
t
połączenia. W usłudze dostęępne są kraje z pierwszej
p
strefy ta
aryfowej połączeńń międzynarodow
wych,
usłuudze, z którymi m
prezzentowanej w tabbeli opłat za połącczenia międzynarodowe.

Wszystkie tarryfy
Oppłata za minutę połąączenia z numerem
m zagranicznej siecci stacjonarnej

0,40 zł / 0,449 zł z VAT

Oppłata za minutę połąączenia z numerem
m zagranicznej siecci komórkowej

0,80 zł / 0,999 zł z VAT

Oppłata miesięczna zaa wybrany numer kierunkowy

bezpła
łatnie

Akktywacja usługi / definicja listy numerów
w kierunkowych

bezpła
łatnie

Zm
miana wybranego numeru kierunkoweggo

5 zł / 6,155 zł z VAT

Deezaktywacja usługi

bezpła
łatnie

Opłaaty za minutę połączennia międzynarodoweggo oraz w ramach usłuugi Wybrany Kierunekk Międzynarodowy dottyczą połączeń głosow
wych.

SM
MS i MMS międzzynarodowy
Wszystkie taaryfy
Oppłata za SMS międzzynarodowy

0,50 zł / 00,62 zł z VAT

Oppłata za MMS międzynarodowy

2 zł / 2,446 zł z VAT

Opłaata za jeden MMS mięędzynarodowy naliczaana jest za każde rozpoczęte 100 KB.

Połłączenia w roam
mingu
do:
Polska
z:

Unnia Europejska, Norrwegia, Islandia,
Lieechtenstein

Poozostałe kraje Europpy i Turcja: Albania,
Anndora, Białoruś, Bośśnia i Hercegowina,
Czzarnogóra, Kosowo,, Macedonia, Mołdaawia,
Moonako, San Marino, Serbia, Szwajcariaa,
Turcja, Ukraina, Wysppa Guernsey, Wysppa
Wyspy Owcze
Jersey, Wyspa Man, W
Poozostałe kraje świata

Unia Europejs
ska,
Norwegia, Isla
andia,
Liechtenstein
n

0,19 zł / 0,23 zł z VAT

Poz
ozostałe
krajee Europy
i śświata

5 zł / 6,15 zł z VAT

Opłaty
O
za połącczenia
od
debrane w roamingu

0,00 zł

5 zł / 6,15 zł z VAT

2,50 zł /
T
3,08 zł z VAT

6,50 złł / 8,00 zł z VAT

6,50 zł /
8 zł z VAT

wyższe opłaty nnie dotyczą połąączeń wyszczeggólnionych ponniżej:
Pow
Wszystkie taryfy
Poołączenia z krajów: Kuba, Laos, Maleddiwy, Maroko, Monggolia, Turkmenistann, Uzbekistan, Zimbbabwe, Zjednoczon
ne Emiraty Arabskiee, Wyspy
Zieelonego Przylądka we wszystkich kierrunkach

11zł (13,53 zł z VAT)

Opłaaty za minutę połączennia dotyczą połączeń głosowych i wysyłaniaa faksów.

Zgo
odnie z Rozporzządzeniem Parla
amentu Europejskiego i Rady z dnia 13 czerw
wca 2012 r. nr 53
31/2012 (Dz.U. UE L 172/10)(„Rozporządzenie
e”),
opła
ata za usługi w roamingu w obrębie Unii Europ
pejskiej, Norweg
gii, Islandii i Lichtensteinu (wyk
konanie połączeenia, odebranie połączenia,
wys
słanie SMS, wyssłanie lub odebranie MMS, Pak
kietowa Transm
misja Danych WA
AP, Internet, Pry
ywatne APN i innne APN-y) wyn
nika z krajowej,
jednostkowej opłatty podstawowej za usługi do ab
bonentów krajow
wych sieci komó
órkowych.
go Korzystania
a w roamingu w Unii Europejjskiej, Norwegiii, Islandii i Liec
chtensteinie.
Pollityka Uczciweg
1.

Polkomtel stosuje - na
a podstawie Ro
ozporządzenia Parlamentu Eu
uropejskiego i Rady
R
nr 531/20012 z dnia 13 czerwca 2012 r. w
ublicznych siec
ciach łączności ruchomej wew
wnątrz Unii ora
az na podstawiee Rozporządze
enia wykonawczzego
sprawie roamingu w pu
grudnia 2016 r.. ustanawiające
ego szczegółow
we przepisy dottyczące stosow
wania
Komisji Europejskiej nrr (UE) 2016/2286 z dnia 15 g
uczciwego korzystania i metod
d oceny zrówno
oważonego charrakteru zniesien
nia dodatkowycch opłat z tytułu detalicznych usług
polityki u
roamingu oraz dotycząccego wniosku, jaki ma obowiązzek złożyć dosta
awca usług roam
mingu na potrzeeby tej oceny - Politykę Uczciw
wego

Korzysta
ania w roamingu w Unii Europejskiej, Norweg
gii, Islandii i Liechtensteinie z następujących
n
usług: wykonyw
wane lub odebrrane
połączen
nia głosowe, wyysyłane lub odeb
brane wiadomo
ości SMS, transm
misja danych („Roaming Regu lowany”).
2. W ramacch Polityki Uczcciwego Korzysta
ania Polkomtel m
może wezwać Abonenta korzy
ystającego z ussług w Roamingu Regulowanym
m do
okazania
a dowodu stałe
ego zamieszkania w Polsce lu
ub dowodu istniienia innych sta
ałych powiązań z Polską, wiąż
żących się z czzęstą
obecnośścią w Polsce prrzez dłuższy cza
as, w rozumieniiu ww. rozporzą
ądzenia nr (UE) 2016/2286.
3. W przyp
padku nieokazan
nia przez Abonenta na wezwa
anie Polkomtel ww.
w dowodu w wyznaczonym
w
tterminie, nie kró
ótszym niż 5 dn
ni od
dnia otrzzymania wezwa
ania, do opłat za
z korzystanie z Roamingu Regulowanego Polkomtel
P
doliczza opłaty dodattkowe w wysokkości
wskazan
nej w ust. 7 po
oniżej. Opłaty dodatkowe będ
dą doliczane począwszy od dnia następująącego po dniu, w którym upłływa
wyznaczzony termin, do dnia następującego po dniu p rzedstawienia przez
p
Abonenta dowodu potwieerdzającego sta
ałe zamieszkan
nie w
Polsce lu
ub dowodu istniienia innych stałych powiązań z Polską, wiążą
ących się z częstą obecnością w Polsce przez dłuższy czas.
4. W rama
ach Polityki Uczciwego
U
Korz
zystania Polko
omtel stosuje mechanizm ko
ontroli w celu stwierdzenia niewłaściwego lub
niestand
dardowego korzystania z usług w Roamingu R
Regulowanym.
5. Za niewłłaściwe lub niesstandardowe korzystanie z usłu
ug w Roamingu Regulowanym uznaje się:
1) kkorzystanie przzez Abonenta z Roamingu Regulowanego
o wykraczające
e poza okresoowe podróże, tj. polegające na
p
przeważającym korzystaniu prrzez Abonenta z Roamingu Regulowanego
R
oraz
o
obecności Abonenta w państwach
p
obję
ętych
R
Roamingiem Re
egulowanym prz
zez więcej niż p
połowę 4 –miesięcznego okresu
u obserwacji, lubb
2) d
długi okres niea
aktywności w Po
olsce karty SIM użytkowanej głó
ównie, a nawet wyłącznie, w R
Roamingu Regullowanym, lub
3) a
aktywowanie i korzystanie
k
kole
ejno z wielu kart SIM przez tego
o samego Abonenta w ramach Roamingu Reg
gulowanego.
6. W przyp
padku stwierdze
enia niewłaściwe
ego lub niestan
ndardowego korrzystania z Roa
amingu Regulow
wanego Polkom
mtel jest uprawniony
do nalicczania dodatkow
wych opłat za usługi w Roam
mingu Regulow
wanym. Abonen
nt zostanie poinnformowany wiadomością SM
MS o
stwierdzzeniu niewłaściiwego lub niesttandardowego kkorzystania z Roamingu
R
Regu
ulowanego i osttrzeżony o rozp
poczęciu naliczania
dodatkow
wych opłat od momentu otrzy
ymania tej wiad
domości, o ile w ciągu 2 tygo
odni Abonent nnie zmieni spos
sobu korzystan
nia z
Roaming
gu Regulowane
ego.
7. Dodatko
owe opłaty, o któ
órych mowa w ust.
u 6, naliczane
e będą w wysok
kości:

0
0,13
zł netto (0,16 zł brutto) za minutę wykona
anego połączenia głosowego,

0
0,03
zł netto (0,0
04 zł brutto) za minutę odebran
nego połączenia
a głosowego,

0
0,04
zł netto (0,0
05 zł brutto) za wysłaną wiadom
mość SMS,

0
0,19
zł netto (0,2
23 zł brutto) za 10 wysłanych wiadomości
w
MM
MS (dodatkowe oopłaty rozliczane są za wysłanie
k
każdej
wiadomo
ości MMS),

1
19,47
zł netto (2
23,95 zł brutto) zza każdy GB (1024 MB) transm
misji danych.
8. Polkomtel zaprzestaje stosowania dod
datkowych opła
at, o których mo
owa w ust. 7, gdy
g tylko schem
mat korzystania
a przez Abonen
nta z
nie będzie już wskazywał na
a niewłaściwe lub niestandard
dowe korzystanie z Roaminggu Regulowane
ego, na podsta
awie
Usług n
wskaźnikków, o których mowa
m
w ust. 5.
9. W przyp
padku ustalenia
a, że kilka kart SIM było prze
edmiotem zorga
anizowanej ods
sprzedaży na rz
rzecz osób niez
zamieszkującycch w
Polsce i nieposiadającyych z nią stałych
h powiązań, wią
ążących się z cz
zęstą obecnośc
cią na jej terytoririum przez dłużs
szy czas, Polkomtel
jest upra
awniony do skorrzystania z prop
porcjonalnych śrrodków w celu zapewnienia
z
prz
zestrzegania wsszystkich warunków Umowy.
10. Polkomtel informuje Ab
bonenta w Roam
mingu Regulow
wanym, bezpłatn
nie poprzez wys
słanie wiadomoości SMS, o opłłatach w Roamingu
Regulow
wanym, Polityce
e Uczciwego Ko
orzystania, w tym
m o dodatkowe
ej opłacie stosow
wanej zgodnie z Polityką Uczc
ciwego Korzysta
ania.
Abonentt ma prawo za
ażądać zaprzes
stania przesyła
ania wiadomośc
ci SMS, o którrych mowa pow
wyżej i w każdej chwili zażą
ądać
ponowne
ego ich przesyła
ania.
11. W przyp
padku wydania
a przez Prezes
sa Urzędu Kom
munikacji Elekttronicznej decy
yzji administraccyjnej zezwalającej Polkomtell na
stosowa
anie dodatkowyych opłat w Roamingu
R
Reg ulowanym, Polkomtel jest uprawniony do zmian cen usług w Roamingu
Regulow
wanym, zgodnie
e z wydaną de
ecyzją administtracyjną, w tryb
bie przewidzian
nym w powszecchnie obowiązu
ujących przepissach
prawa.
12. Rozpatryywanie skarg do
otyczących stos
sowania Politykii Uczciwego Korzystania odbyw
wa się zgodnie z Regulaminem
m świadczenia usług
telekomu
unikacyjnych prrzez Polkomtel obowiązującym
o
Abonenta.

Pozzostałe usługi w roamingu.
Wsszystkie taryfy

Opłata za jednostkę taryfikaccyjną

Wyysłanie SMS-a z Unnii Europejskiej, Noorwegii, Islandii i Lieechtensteinu

0,19 zł / 0,23
0 zł z VAT za sztt.

Wyysłanie SMS-a z poozostałych krajów Europy
E
oraz Turcji

0,80 zł / 0,99 zł z VAT za szt..

Wyysłanie SMS-a z poozostałych krajów świata

1,63 zł / 2,00
2 zł z VAT za sztt.

Paakietowa Transmisjaa Danych WAP, Inteernet, Prywatne APN i inne APN-y w U
Unii
Euuropejskiej, Norweggii, Islandii i Liechtensteinie rozliczane co 1 KB*

0,10 zł / 0,,12 zł z VAT za 1 MB
M

Paakietowa Transmisjaa Danych WAP, Inteernet, Prywatne APN i inne APN-y w ppozostałych
kraajach rozliczane co 50 KB *

2 zł / 2,466 zł z VAT za 50 KB
B

Wyysłanie MMS-a za kkażde rozpoczęte 100
1 KBna numer krrajowy, na numer m
międzynarodowy lub na adres emaail z Unii Europejskkiej, Norwegii, Islanddii i Liechtensteinu

0,19 zł / 0,23
0 zł z VAT za kaazde
rozpoczętte 100 KB, jednak nie
n więcej
niż 0,81 zł
z /1,00 zł z VAT.

Wyysłanie MMS-a z poozostałych krajów na
n numer krajowy luub na adres e-mail

2,79 złł / 3,43 zł z VAT
za każde rozpoczęte 100 KB
B

Wyysłanie MMS-a z poozostałych krajów na
n numer międzynaarodowy

5,74 złł / 7,06 zł z VAT
za każde rozpoczęte 100 KB
B

Oddebranie MMS-a w Unii Europejskiej, Norwegii,
N
Islandii i Liechtensteinie

0,00 zł

2,46 złł / 3,02 zł z VAT
za każde rozpoczęte
r
100 KB

Oddebranie MMS-a w pozostałych krajach
Opłaaty za pobieranie i wyssyłanie danych w roam
mingu naliczane są odddzielnie (w ramach jeednej sesji w rozliczenniu dziennym).

3.. USŁUGI DODATKOWE
Wszzystkie taryfy
Paakietowa Transmisjaa Danych
WA
AP (APN: wap), Inteernet (APN: www.plusgsm.pl, internet, plus), Prywatne AAPN (np. <nazwa>.ppl) za 1 MB
Pooczta Głosowa
Poołączenie ze skrytki poczty głosowej doo numeru jej właściciela w sieci Plus
Poołączenie ze skrytkąą poczty głosowej z własnego numeruu telefonu (za minuttę połączenia)
Info
focentrum
Oppłata za minutę połąączenia z numerem
m Infocentrum

0,10 zł / 0,12 zł z VAT
bezpłatnie
0,25 zł / 0,31 zł z VAT
bezpłatnie

Nuumer Ulgowy
Oppłata za minutę połąączenia z Numerem
m Ulgowym

0,20 zł / 0,24 zł z VAT

Info
formacja o rachunku bieżącym
Oppłata za krajową wiaadomość SMS z nuumeru 2580

0,24 zł / 0,29 zł z VAT

Oppłata jednorazowa zza połączenie krajoowe z numerem 25880

0,24 zł / 0,29 zł z VAT

Wyysyłanie faksów
Oppłata aktywacyjna

bezpłatnie

Oppłata miesięczna

bezpłatnie

Faks Plus
Oppłata aktywacyjna

5 zł / 6,15 zł z VAT
V

Oppłata miesięczna

10 zł / 12,30 zł z VAT

Daane Plus
Oppłata aktywacyjna

5 zł / 6,15 zł z VAT
V

Oppłata miesięczna

10 zł / 12,30 zł z VAT

Przzekazywanie połącczeń
Doo sieci Plus i do krajjowych sieci stacjonarnych

0,20 zł / 0,24 zł z VAT

Doo innych krajowych sieci komórkowychh

0,59 zł / 0,73 zł z VAT

Poołączenie konferenccyjne

bezpłatnie

Occzekiwanie na połącczenie

bezpłatnie

Zawieszenie połączennia

bezpłatnie

Raachunek szczegółow
wy standardowy – szczegółowy
s
wykazz usług standardow
wych (opłata
mieesięczna za każdy wystawiony rachunnek szczegółowy sttandardowy)
Raachunek szczegółow
wy na żądanie – szzczegółowy wykaz usług
u
na żądanie

4,10 zł / 5,04 zł z VAT
5 zł / 6,15 zł z VAT
V

Poołączenie z numerem Działu Obsługi Klienta
K
(2601) i Dziaału Windykacji Naleeżności (2607) – jeednorazowa opłata za połączenie z Auutomatycznym
Systemem Informacji Głosowej (w przyppadku połączenia siię z Konsultantem D
Działu Obsługi Klieenta i Działu Windykkacji Należności oppłata za
połłączenie z Automattycznym Systemem
m Informacji Głosow
wej nie będzie nalicczana). Numery 26001 oraz 2607 nie są
ą przeznaczone doo kontaktów w
sprawie umów zawarrtych od 25.12.20144 r. przez konsumeentów.

0,78 zł / 0,96 zł z VAT

Poołączenie z numerem Działu Obsługi Klienta
K
(2601) i Dziaału Windykacji Naleeżności (2607) – jednorazowa opłata za
z połączenie
z konsultantem.
k
Numery 2601 oraz 26077 nie są przeznaczzone do kontaktów w sprawie umów zawartych od 25.12.2014 r. przez
konsumentów.

1,60 zł / 1,97 zł z VAT

Poołączenie z numerem Działu Obsługi Klienta
K
(601 102 6001) – numer przeznnaczony do kontaktóów w sprawie umów
w zawartych
przzez konsumentów

Opłata jak za minutę
krajowego połącczenia
głosowego do aboonentów
Polkomtel

Poołączenie z numerem Działu Windykaccji Należności (601 102 607) – numerr przeznaczony do kontaktów w spraw
wie umów
zaw
wartych przez konssumentów

Opłata jak za minutę
krajowego połącczenia
głosowego do aboonentów
Polkomtel

Poołączenie z numerem Infolinii Handlow
wej (601 100 601) – numer przeznaczoony do uzyskania informacji o nowych
h ofertach i
proomocjach

0,16 zł (0,20 zł z VAT)
V
–
jednorazowa opłataa za całe
połączenie

Poołączenia z numerami alarmowymi
Ideentyfikacja numeru dzwoniącego CLIP
P

usługa bezpłatna
bezpłatnie

Zastrzeżenie prezentaacji numeru dzwoniącego CLIR

usługa bezpłatna

Blookowanie połączeń przychodzących z numerów zastrzeżżonych

bezpłatnie

Wyymiana wadliwej Kaarty SIM

bezpłatnie

Wyymiana Karty SIM o pojemności 8 KB na Kartę SIM z aplikacją Plus Mega

bezpłatnie

Zm
miana taryfy na taryyfę z wyższą opłatąą abonamentową

bezpłatnie

Zm
miana taryfy z taryfyy z wyższą opłatą abonamentową
a
na taryfę
t
z niższą lub rrówną opłatą abonaamentową

25 zł / 30,75 zł z VAT

Info
fo Plus, Chat Plus

0,19 zł / 0,23 zł z VAT

Blookowanie połączeń

15 zł / 18,45 zł z VAT

Akktywacja Karty SIM i przydział numeru

100 zł / 123 zł z VAT
– poza promocją

Wyymiana Karty SIM w przypadku uszkodzenia, kradzieży, utraty
u
lub zablokow
wania

50 zł / 61,50 zł z VAT
– opłata jednoraazowa

Zawieszenie usługi naa życzenie Abonennta
(zaawieszenie usługi jeest możliwe na okrees nie dłuższy niż 6 miesięcy)

25 zł / 30,75 zł z VAT
opłata jednorazzowa

Oppłata z tytułu przeniesienia praw i obow
wiązków wynikającyych z umowy o świiadczenie usług teleekomunikacyjnych

25 zł / 30,75 zł z VAT
– opłata jednoraazowa

Traansfer numeru na innne konto tego sam
mego Abonenta

bezpłatnie
250 zł / 307,50 zł z VAT
– opłata jednoraazowa

Wyybór numeru telefonnu typu Złoty

50 zł / 61,50 zł z VAT
– opłata jednoraazowa

Zm
miana numeru
Ussługa Kto Dzwonił?

bezpłatnie

Dosstęp do niektórych serwisów w ram
mach stron WAP jest dodatkowo ppłatny. Informacjaa o tym, że serwiss jest płatny, wrazz z wysokością opłaty
za korzystanie z daanego serwisu, pojawi
p
się na wyśświetlaczu telefoonu. Wejście do odpłatnego serw
wisu WAP jest m
możliwe po akcepptacji przez Abonnenta
wyssokości dodatkow
wej opłaty. W przyypadku braku akcceptacji dostęp doo serwisu jest zablokowany, a dod
datkowa opłata niie jest naliczana.
Opłłaty za pobranie i wysłanie danycch (w ramach Paakietowej Transm
misji Danych) naliczane są oddzie
elnie (w ramach jednej sesji w roozliczeniu dziennnym).
Opłłaty za połączeniaa z APN: wap, waap.plusgsm.pl, www.plusgsm.pl,
w
pplus, internet orazz <nazwa>.pl naliczane są za każżde rozpoczęte 100 KB. APN (Acccess
Poinnt Name) oznaczza nazwę punktu dostępu do sieci informatycznej, jjak np. dostęp doo Internetu lub se
erwisu WAP.
Infoocentrum. Połączzenia z numerem
m Infocentrum są to połączenia z numerami w form
macie 60580xxxxx oraz 800xxxxxxx (x oznacza jedną cyfrę) z włączzoną
usłuugą Infocentrum nnależącym do sieeci Plus.
Num
mer Ulgowy. Połąączenia z Numerrem Ulgowym sąą to połączenia z numerami w formacie 60581xxxxx oraz 801xxxxxxx (x oznacza jedną cyfrę) z włączzoną
usłuugą Numer Ulgow
wy należącym doo sieci Plus.
Usłuuga rachunek szzczegółowy na żąądanie – szczegółowy wykaz usłług na żądanie jest usługą płatną
ą polegającą na tym, że na wnioosek Abonenta może
m
zostać wysłany rachhunek szczegółow
wy za dowolny okkres rozliczeniowyy (duplikat rachunku szczegółowe
ego) z ostatnich 112 miesięcy wsteecz, liczonych od dnia
złożżenia wniosku przzez Abonenta.
Zakkres numerów alaarmowych wynikaa z obowiązującyych przepisów praawa. Aktualny wyykaz numerów ala
armowych znajduuje się na stroniee www.plus.pl. Ussługa
wyssyłanie faksów ozznacza możliwośść realizacji połącczeń przesyłaniaa faksów. Opłaty za czas połączenia naliczane sąą zgodnie z wybraaną taryfą. Opłatta za
zmianę taryfy zależyy wyłącznie od wyysokości podstaw
wowej opłaty z tyttułu abonamentu.
wa jest od począt
ątku nowego okressu rozliczenioweggo. Zmiana taryfyy jest równoznaczzna z anulowanieem niewykorzystaanych minut
Zmiiana taryfy możliw
wlicczonych w abonament.
Blokkowanie połączeeń przychodzącycch z numerów zastrzeżonych możżna aktywować i dezaktywować poprzez Plusonlinne lub za pośrednnictwem Działu
Obssługi Klienta. Aktyywacja i dezaktyw
wacja usługi nasttępuje w ciągu 244 godzin od mom
mentu zlecenia zm
miany.

4.. USŁUGI O P
PODWYŻSZONEJ OPŁACIE
SMS Premium
m
Zakres
Z
numeróów SMS
Premium/
P
numer SMS
Premium
m

Op
płata z VAT

Opłata bez VA
AT

Zakres numerów
n
SMS
Premium
m/ numer SMS
Premium

Opłata z VAT

Opłata bez VAT

1701

1,00 zł

0,81 zł

910000 – 91099

12,30 zzł

10,00 zł

1702

2,00 zł

1,63 zł

91100 – 91199

13,53 zzł

11,00 zł

1703

3,00 zł

2,44 zł

912200 – 91299

14,76 zzł

12,00 zł

1704

4,00 zł

3,25 zł

913300 – 91399

15,99 zzł

13,00 zł

SMS Premium
m
Zakres
Z
numeróów SMS
Premium/
P
numer SMS
Premium
m

Op
płata z VAT

Opłata bez VA
AT

Zakres numerów
n
SMS
Premium
m/ numer SMS
Premium

Opłata z VAT

Opłata bez VAT

1705

5,00 zł

4,07 zł

914400 – 91499

17,22 zzł

14,00 zł

1706

6,00 zł

4,88 zł

915500 – 91599

18,45 zzł

15,00 zł

1707

7,00 zł

5,69 zł

916600 – 91699

19,68 zzł

16,00 zł

1708

8,00 zł

6,50 zł

917700 – 91799

20,91 zzł

17,00 zł

1709

9,00 zł

7,32 zł

918800 – 91899

22,14 zzł

18,00 zł

1710

10,00 zł

8,13 zł

919900 – 91999

23,37 zzł

19,00 zł

1711

11,00 zł

8,94 zł

920000 – 92099

24,60 zzł

20,00 zł

1712

12,00 zł

9,76 zł

92100 – 92199

25,83 zzł

21,00 zł

1713

13,00 zł

10,57 zł

922200 – 92299

27,06 zzł

22,00 zł

1714

14,00 zł

11,38 zł

923300 – 92399

28,29 zzł

23,00 zł

1715

15,00 zł

12,20 zł

924400 – 92499

29,52 zzł

24,00 zł

1716

16,00 zł

13,01 zł

925500 – 92599

30,75 zzł

25,00 zł

1717

17,00 zł

13,82 zł

92640

31,98 zzł

26,00 zł

1718

18,00 zł

14,63 zł

92740

33,21 zzł

27,00 zł

1719

19,00 zł

15,45 zł

92840

34,44 zzł

28,00 zł

1720

20,00 zł

16,26 zł

92940

35,67 zzł

29,00 zł

1721

21,00 zł

17,07 zł

93040

36,90 zzł

30,00 zł

1722

22,00 zł

17,89 zł

93140

38,13 zzł

31,00 zł

1723

23,00 zł

18,70 zł

93240

39,36 zzł

32,00 zł

1724

24,00 zł

19,51 zł

93340

40,59 zzł

33,00 zł

1725

25,00 zł

20,33 zł

93440

41,82 zzł

34,00 zł

2400 - 24144

0,06 zł

0,05 zł

93540

43,05 zzł

35,00 zł

24001 - 240002

0,06 zł

0,05 zł

93640

44,28 zzł

36,00 zł

2500

0,06 zł

0,05 zł

93740

45,51 zzł

37,00 zł

333

2,52 zł

2,05 zł

93840

46,74 zzł

38,00 zł

7000
7
– 7099 700000 – 70999

0,62 zł

0,50 zł

93940

47,97 zzł

39,00 zł

7100
7
– 7199 710000 – 71999

1,23 zł

1,00 zł

94040

49,20 zzł

40,00 zł

7200
7
– 7299 720000 – 72999

2,46 zł

2,00 zł

94140

50,43 zzł

41,00 zł

7300
7
– 7399 730000 – 73999

3,69 zł

3,00 zł

94240

51,66 zzł

42,00 zł

7400
7
– 7499 740000 – 74999

4,92 zł

4,00 zł

94340

52,89 zzł

43,00 zł

7500
7
– 7599 750000 – 75999

6,15 zł

5,00 zł

94440

54,12 zzł

44,00 zł

7600
7
– 7699 760000 – 76999

7,38 zł

6,00 zł

94540

55,35 zzł

45,00 zł

7700
7
– 7799 770000 – 77999

8,61 zł

7,00 zł

94640

56,58 zzł

46,00 zł

7800
7
– 7899 780000 – 78999

9,84 zł

8,00 zł

94740

57,81 zzł

47,00 zł

7900
7
– 7999 790000 – 79999

11,07 zł

9,00 zł

94840

59,04 zzł

48,00 zł

SMS Premium
m
Zakres
Z
numeróów SMS
Premium/
P
numer SMS
Premium
m

Op
płata z VAT

Opłata bez VA
AT

Zakres numerów
n
SMS
Premium
m/ numer SMS
Premium

Opłata z VAT

Opłata bez VAT

8000 – 8099

Bezpłłatne

94940

60,27 zzł

49,00 zł

80000 – 80999

Bezpłłatne

95040

61,50 zzł

50,00 zł

81000 – 81099

0,12 zł

0,10 zł

95140

62,73 zzł

51,00 zł

81500 – 81599

0,18 zł

0,15 zł

95240

63,96 zzł

52,00 zł

82000 – 82099

0,24 zł

0,20 zł

95340

65,19 zzł

53,00 zł

82500 – 82599

0,31 zł

0,25 zł

95440

66,42 zzł

54,00 zł

83000 – 83099

0,37 zł

0,30 zł

95540

67,65 zzł

55,00 zł

83500 – 83599

0,43 zł

0,35 zł

95640

68,88 zzł

56,00 zł

84000 – 84099

0,49 zł

0,40 zł

95740

70,11 zzł

57,00 zł

84500 – 84599

0,55 zł

0,45 zł

95840

71,34 zzł

58,00 zł

85000 – 85099

0,62 zł

0,50 zł

95940

72,57 zzł

59,00 zł

96040

73,80 zzł

60,00 zł

M
MMS Premium
m
Zaakres numerów
w MMS
Premium

Opłłata z VAT

Opłata bez VA
AT

Zakres nu
umerów MMS
Preemium

Opłata z VAT

Opłata
O
bez VAT
T

2400 - 2414

0,06 zł

0,05 zł

9100000 – 910999

12,30 zzł

10,00 zł

900000 – 900999

0,62 zł

0,50 zł

9110000 – 911999

13,53 zzł

11,00 zł

901000 – 901999

1,23 zł

1,00 zł

9120000 – 912999

14,76 zzł

12,00 zł

902000 – 902999

2,46 zł

2,00 zł

9130000 – 913999

15,99 zzł

13,00 zł

903000 – 903999

3,69 zł

3,00 zł

9140000 – 914999

17,22 zzł

14,00 zł

904000 – 904999

4,92 zł

4,00 zł

9150000 – 915999

18,45 zzł

15,00 zł

905000 – 905999

6,15 zł

5,00 zł

9160000 – 916999

19,68 zzł

16,00 zł

906000 – 906999

7,38 zł

6,00 zł

9170000 – 917999

20,91 zzł

17,00 zł

907000 – 907999

8,61 zł

7,00 zł

9180000 – 918999

22,14 zzł

18,00 zł

908000 – 908999

9,84 zł

8,00 zł

9190000 – 919999

23,37 zzł

19,00 zł

909000 – 909999

11,07 zł

9,00 zł

9200000 – 920999

24,60 zzł

20,00 zł

Dostęęp do serwisów
w rozrywkowych i informacy
yjnych
Zakrres numerów

Opłata z VAT

Opłata bez VAT
V

6605 70 5xxx

2,30 zł

1,87 zł

6605 70 6xxx

2,46 zł

2,00 zł

6605 70 7xxx

2,58 zł

2,10 zł

Dostęęp do serwisów
w rozrywkowych i informacy
yjnych
Zakrres numerów

Opłata z VAT

Opłata bez VAT
V

6605 70 8xxx

4,25 zł

3,46 zł

6605 70 9xxx

4,92 zł

4,00 zł

*70y

0,62 zł

0,50 zł

*71y

1,23 zł

1,00 zł

*72y

2,46 zł

2,00 zł

*73y

3,69 zł

3,00 zł

*74y

4,92 zł

4,00 zł

*75y

6,15 zł

5,00 zł

*76y

7,38 zł

6,00 zł

*77y

8,61 zł

7,00 zł

*78y

9,84 zł

8,00 zł

*79y

11,07 zł

9,00 zł

x – dowolna cyfra z zakresu 0 – 9
y – dowolny ciąg
c cyfr z zakressu 0 – 9
Od 605 70 5xxx do 605 70 9xxx – naliczanie
n
opłat za połączenia za kkażde rozpoczętee 30 sekund
Od *70y do *74y – nnaliczanie opłat za
z połączenia za każde rozpoczętte 60 sekund
Od *75y do *79y – nnaliczanie opłat za
z połączenia za każde rozpoczętte 30 sekund
Połąączenia do ogólnnokrajowej inform
macji o numerach telefonicznych (bbiuro numerów Orange
O
Polska S.A. (118913) 2,400 zł/min

Usłu
uga Zwrotny S
SMS, MMS WA
AP Push Premiu
um*

Zakres numerrów/
numer

Opłata za
O
wiaadomość
dosttarczoną w
ramaach usługi z
VAT

Opłata za
wiadomość
dostarczoną w
ramach usługgi
bez VAT

Zakress numerów/
numer

Opłata zza
wiadomoość
dostarczonną w
ramach usłługi z
VAT

Opłatta za wiadomo
ość
dostarczoną w ramaach
ussługi bez VAT

1020

5,00 zł

4,07 zł

510000 - 51099

0,12 złł

0,10 zł

1605

5,00 zł

4,07 zł

520000 - 52099

0,24 złł

0,20 zł

1606

6,00 zł

4,88 zł

530000 - 53099

0,37 złł

0,30 zł

1607

7,00 zł

5,69 zł

540000 - 54099

0,49 złł

0,40 zł

1608

8,00 zł

6,50 zł

550000 - 55099

0,62 złł

0,50 zł

1609

9,00 zł

7,32 zł

560000 - 56099

0,74 złł

0,60 zł

1610

10,00 zł

8,13 zł

570000 - 57099

0,86 złł

0,70 zł

1611

11,00 zł

8,94 zł

580000 - 58099

0,99 złł

0,80 zł

1612

12,00 zł

9,76 zł

590000 - 59099

1,11 złł

0,90 zł

1613

13,00 zł

10,57 zł

601000 - 60199

1,23 złł

1 zł

1614

14,00 zł

11,38 zł

602000 - 60299

2,46 złł

2 zł

1615

15,00 zł

12,20 zł

603000 - 60399

3,69 złł

3 zł

Usłu
uga Zwrotny S
SMS, MMS WA
AP Push Premiu
um*

Zakres numerrów/
numer

O
Opłata
za
wiaadomość
dosttarczoną w
ramaach usługi z
VAT

Opłata za
wiadomość
dostarczoną w
ramach usługgi
bez VAT

Zakress numerów/
numer

Opłata zza
wiadomoość
dostarczonną w
ramach usłługi z
VAT

Opłatta za wiadomo
ość
dostarczoną w ramaach
ussługi bez VAT

1616

16,00 zł

13,01 zł

604000 - 60499

4,92 złł

4 zł

1617

17,00 zł

13,82 zł

605000 - 60599

6,15 złł

5 zł

1618

18,00 zł

14,63 zł

606000 - 60699

7,38 złł

6 zł

1619

19,00 zł

15,45 zł

607000 - 60799

8,61 złł

7 zł

1620

20,00 zł

16,26 zł

608000 - 60899

9,84 złł

8 zł

1621

21,00 zł

17,07 zł

609000 - 60999

11,07 zł

9,00 zł

1622

22,00 zł

17,89 zł

610000 - 61099

12,30 zł

10,00 zł

1623

23,00 zł

18,70 zł

611000 - 61199

13,53 zł

11,00 zł

1624

24,00 zł

19,51 zł

612000 - 61299

14,76 zł

12,00 zł

1625

25,00 zł

20,33 zł

613000 - 61399

15,99 zł

13,00 zł

2030

1 zł

0,81 zł

614000 - 61499

17,22 zł

14,00 zł

3000

10 zł

8,13 zł

615000 - 61599

18,45 zł

15,00 zł

8849

72,57 zł

59,00 zł

616000 - 61699

19,68 zł

16,00 zł

8810

24,60 zł

20,00 zł

617000 - 61799

20,91 zł

17,00 zł

50100 - 501999

0,01 zł

0,01 zł

618000 - 61899

22,14 zł

18,00 zł

50200 - 502999

0,02 zł

0,02 zł

619000 - 61999

23,37 zł

19,00 zł

50300 - 503999

0,04 zł

0,03 zł

620000 - 62099

24,60 zł

20,00 zł

50400 - 504999

0,05 zł

0,04 zł

621000 - 62199

25,83 zł

21,00 zł

50500 - 505999

0,06 zł

0,05 zł

622000 - 62299

27,06 zł

22,00 zł

50600 - 506999

0,07 zł

0,06 zł

623000 - 62399

28,29 zł

23,00 zł

50700 - 507999

0,09 zł

0,07 zł

624000 - 62499

29,52 zł

24,00 zł

50800 - 508999

0,10 zł

0,08 zł

625000 - 62599

30,75 zł

25,00 zł

50900 - 509999

0,11 zł

0,09 zł

* Wyysłanie wiadomoścci na numery Zwrotnny SMS, MMS WAP Push Premium jeest bezpłatne.

Dostęp do n umerów niegeeograficznych
Numeer

Opłata z VAT
V

Op
płata bez VAT

Sposób naliczania
n
opłaaty

numeery zaczynające się
s od cyfr 70x2yy

1,29 zł

1,05 zł

Minuta

Dostęp do n umerów niegeeograficznych
Numeer

Opłata z VAT
V

Op
płata bez VAT

Sposób naliczania
n
opłaaty

numeery zaczynające się
s od cyfr 70x3yy

2,08 zł

1,69 zł

Minuta

numeery zaczynające się
s od cyfr 70x4yy

2,58 zł

2,10 zł

Minuta

numeery zaczynające się
s od cyfr 70x5yy

3,69 zł

3 zł

Minuta

numeery zaczynające się
s od cyfr 70x6yy

4,25 zł

3,46 zł

Minuta

numeery zaczynające się
s od cyfr 70x7yy

4,92 zł

4 zł

Minuta

numeery zaczynające się
s od cyfr 70x8yy

7,69 zł

6,25 zł

Minuta

numeery zaczynające się
s od cyfr 70x9yy

9,99 zł

8,12 zł

Połączenie
P

numeery zaczynające się
s od cyfr 704 0yy

0,72 zł

0,58 zł

Połączenie
P

numeery zaczynające się
s od cyfr 704 1yy

1,43 zł

1,16 zł

Połączenie
P

numeery zaczynające się
s od cyfr 704 2yy

2,50 zł

2,03 zł

Połączenie
P

numeery zaczynające się
s od cyfr 704 3yy

3,92 zł

3,19 zł

Połączenie
P

numeery zaczynające się
s od cyfr 704 4yy

4,99 zł

4,06 zł

Połączenie
P

numeery zaczynające się
s od cyfr 704 5yy

6,42 zł

5,22 zł

Połączenie
P

numeery zaczynające się
s od cyfr 704 6yy

9,99 zł

8,12 zł

Połączenie
P

numeery zaczynające się
s od cyfr 704 7yy

12,48 złł

10,15 zł

Połączenie
P

y – dowolny ciąg 5 ccyfr z zakresu od 0 do 9
X - dowolna cyfra z zzakresu od 0 do 9 z wyłączeniem
m cyfry 4
Minnuta - naliczanie oopłat za połączennia za każde rozppoczęte 60 sekunnd
Połąączenie - jednoraazowa opłata za całe połączenie

Dostęęp do numerów 039
Numer

Opłata VAT*
V

Opłatta z VAT*

0,60 zł
z

0,49 zł

3
393883xx
3
393222xx
3
393393xx
3
393999xx
3
391417xx
3
39144xxx
3
39138xxx
X - dowolna cyfra z zzakresu od 0 do 9
* naaliczanie opłat zaa połączenie za każdą rozpoczętąą 1 sekundę.
Połąączenia na Num
mery 039 są reaalizowane w oparciu o pakietow
wą transmisję danych w techno
ologii IP (VoIP) poza siecią Poolkomtel, przy użżyciu
odppowiedniego sprzzętu przez osobę odbierającą takiee połączenie.
Usługa Infolinia 8000 – połączenia na
n numery usługi Infolinia 800, zacczynające się od cyfr 800, są bezpłatne dla dzwonniących, koszty poonosi w całości sttrona
odbbierająca, czyli possiadacz usługi Infoolinia 800.
Usługa Numer Ulgoowy 801 – koszty połączenia na numery usługi Numeer Ulgowy 801, zaaczynające się od cyfr 801, są wspóółdzielone pomięddzy stronę dzwoniiąca i
odbbierającą, czyli possiadacza usługi Nuumer Ulgowy 801. Opłata dla stronyy dzwoniącej jest uzależniona od posiadanej przez nnią taryfy u jej opeeratora, dla Aboneentów
wynnosi 20 gr/ minutę..

Opłłata pobierana w ramach usług o podwyższonej opłacie
o
dotyczy w
wyłącznie usług dostępnych
d
w ram
mach podanego w cenniku zakressu numerów. Poddane
opłaaty obowiązują pprzez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniuu. Opłaty za korzzystanie z usług o podwyższonej opłacie są jednaakowe niezależne od
użyywanej taryfy. Udoostępnianie poszzczególnych num
merów o podwyżsszonej opłacie bęędzie ogłaszane w materiałach infformacyjnych Polkomtel Sp. z o.oo., na
stroonie internetowej www.plus.pl lub w materiałach informacyjnych pu blikowanych przeez dostawców ussług o podwyższoonej opłacie.

5. INFORMACJE OGÓLNE
Aboonament jest nalicczany miesięcznie i płatny z góry. Wszystkie opłatyy miesięczne w cenniku
c
płatne są
ą z góry.
Minnimalna opłata zaa usługę telekomunikacyjną wynoosi 1 grosz netto. Opłaty wyższe niż
n 1 gr netto zao
okrąglane są zgoodnie z zasadami arytmetyki, tj. kwoty
k
do 0,5
0 gr netto pomijja się, a 0,5 gr neetto i więcej zaokkrągla się do pełnnego grosza nettoo.
Minnuty wliczone w aabonament. Minuuty wliczone w abbonament mogąą być wykorzystanne na krajowe po
ołączenia głosow
we do operatora Polkomtel Sp. z o.o.,
Oraange Polska S.A
A., T-Mobile Polsska S.A., P4 Sp. z o.o., CenterN
Net S.A., Cyfrow
wy Polsat S.A., Aero2
A
Sp. z o.oo., Mobyland Sp. z o.o. i dostaw
wców
świaadczących usługi telekomunikacyyjne z wykorzystaaniem sieci tych ooperatorów oraz do
d operatorów sie
eci stacjonarnychh. Niewykorzystannie minut wliczonnych
w abonament
a
nie powoduje obniżki opłaty za abonaament za dany ookres rozliczeniow
wy. Liczba minutt w abonamenciee do wykorzystania w danym okrresie
rozliczeniowym liczoona jest proporcjoonalnie do liczbyy dni obowiązywaania danej taryfyy w tym okresie rozliczeniowym.
r
M
Minuty wliczone w abonament moożna
wykkorzystać tylko w danym okresie roozliczeniowym.
w
na usługi wykoonywane w roam
mingu, usługi m
międzynarodowe,, Wybrany Kieruunek
Minnuty wliczone w abonament nie mogą być wykorzystywane
Mięędzynarodowy, ussługi o Podwyższzonej Opłacie, usłługi wysyłania fakksów, połączeniaa z numerami Info
ocentrum i Numerr Ulgowy.
MM
MS to usługa przeekazywania wiaddomości multimeedialnych mogącyych zawierać opprócz tekstu także zdjęcia, dźwięęk, animacje czy filmiki. MMS moożna
wyssyłać na telefon kkomórkowy lub addres e-mail. Opłata za jednego MM
MS-a naliczana jest za każde rozp
poczęte 100 KB.
Opłłaty w cenniku – jeżeli nie zaznnaczono inaczej, opłaty za usługgi wyszczególnioone w cenniku nie
n dotyczą usługg wykonywanychh w roamingu, usług
u
mięędzynarodowych, usług o Podwyższonej Opłacie.
s za każdą rozzpoczętą sekunddę w tym połącczenia głosowe wychodzące
w
i oodebrane w roam
mingu z krajów Unii
Opłłaty za połączeenia naliczane są
Eurropejskiej, Norweegii, Islandii i Lieechtensteinu do krajów
k
Unii Euroopejskiej, Norweggii, Islandii i Liecchtensteinu, z wyyjątkiem usług roozliczanych za kaażde
rozppoczęte 30 sekuund: Połączenia Międzynarodowee, pozostałe połąączenia w roaminngu, Przekazywa
anie Połączeń, D
Dostęp do Serwissów Rozrywkowyych i
Infoormacyjnych (częęść zakresu numeeracji oznaczona w cenniku od *775y do *79y), oraz usług rozliczanych za każde rozzpoczęte 60 sekuund: Poczta Głossowa
– poołączenie ze skryytką z własnego numeru telefonuu, dostęp do serw
wisów rozrywkow
wych i informacyjnych (część zakr
kresu numeracji oznaczona
o
w cennniku
od *70y
*
do *74y).
Opłłaty za usługi teleekomunikacyjne określone
o
w rachuunku telefonicznyym wyrażone są w złotych polskicch.
mach abonamentu.
Opłłaty za usługi oznnaczone w cennikku: „bezpłatnie” sąą uiszczane w ram
Polkkomtel Sp. z o.oo., spółka z sieddzibą w Warszaw
wie, ul. Konstrukktorska 4, 02-6733 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajow
wego
Rejeestru Sądowego,, prowadzonym przez
p
Sąd Rejonoowy dla m.st. Warrszawy, XIII Wydzział Gospodarczyy Krajowego Rejeestru Sądowego, pod nr KRS: 4199430,
kappitał zakładowy: 22.360.069.800 zł, NIP: 527-10-37-7727, REGON: 01 1307968.
mingu
Połąączenia międzyynarodowe i poołączenia w roaamingu międzyynarodowym. Oppłaty za połączzenia międzynaarodowe i połącczenia w roam
mięędzynarodowym ookreślone w cennniku nie dotyczą połączeń
p
dokonyywanych na numeery telefoniczne serwisów
s
rozrywkkowych, informaccyjnych i inne num
mery
speecjalne.
dnie z wybraną taaryfą. W niektóryych przypadkach przy
Opłłaty za połączeniaa z numerami ussługowymi, zaczyynającymi się od 19 (np. TAXI), naliczane są zgod
połąączeniu z numeraami usługowymi (w szczególnoścci zaczynającymi się od 19 lub 1118) opłata za połą
ączenia może byyć inna niż w wybbranej taryfie, o czym
c
Aboonent zostanie ppoinformowany specjalną
s
zapow
wiedzią słowną. Rozłączenie sięę Abonenta w trakcie
t
odsłuchiw
wania zapowiedzzi słownej (tj. przed
p
uzyyskaniem połączeenia) spowoduje, że opłata za połłączenie z wybra nym numerem usługowym nie zo
ostanie naliczonaa. Połączenia z numerami usługow
wymi
zacczynającymi się ood 19 lub 118 nie pomniejszają liczby minut wliczonnych w abonameent.
Roaaming międzynarrodowy dla Abonnentów– opłata za
z korzystanie z usług w roaminggu, niewyszczegó
ólnionych w cennniku, w tym za połączenia
p
w siecciach
sateelitarnych, na staatkach i promach oraz w samolotach, naliczana jesst w następujący sposób:
s
do opłatyy operatora
zaggranicznego jest ddoliczana marża w wysokości 15%
%. Całość opłaty z uwzględnieniem
m doliczeń i marżż podlega opodattkowaniu podatkiem VAT
wg stawki 23%. Szczzegółowe informaacje na temat opłłat za połączeniaa w roamingu dla poszczególnych operatorów dostęępne są na stronnach www.plus.pl.
SMS to wiadomośćć wysyłana z teerminala GSM/UMTS na numerr telefonu komórrkowego lub adrres e-mail, zawiierająca nie więęcej niż 160 znaaków
arnej, zgodnie z normami ETSI GSM. W przypaadku
alfaanumerycznych kkodowanych na 7 bitach lub niee więcej niż 1400 bajtów danychh w postaci bina
jednnorazowego przeesłania wiadomośści zawierającej więcej
w
niż 160 znnaków alfanumeryycznych lub więccej niż 140 bajtów
w danych w postaaci binarnej, teksst lub
danne są dzielone nna odpowiednią liczbę SMS-ów, z których każdy obciążany jest opłatą
o
indywidua
alnie, zgodnie z ccennikiem. W prrzypadku przesyłłania
wiadomości zawieraającej regionalnee znaki diakrytycczne, w tym poolskie znaki (np.: ą, ę, ł), z wykkorzystaniem terrminala GSM/UM
MTS, w tym apaaratu
teleefonicznego kodujjącego znaki regionalne (tryb UNICODE), długośćć wiadomości wynnosi maksymalnie
e 70 znaków.
Siećć Plus oznacza S
Sieć Polkomtel Spp. z o.o.
Usłuuga Kto Dzwoniił? to usługa, w ramach której przekazywana
p
jeest Abonentowi informacja o nie
eodebranym połąączeniu. Informaacja o nieodebraanym

połąączeniu wysyłanaa jest SMS-em w następujących sytuacjach:
s
gdy A
Abonent miał wyłłączony telefon, był
b poza zasięgieem sieci, prowadzził inną rozmowę i nie
miaał aktywnej usługii Połączenia Oczzekujące, dzwoniąący połączył się z pocztą głosowąą Abonenta i nie pozostawił wiadoomości. SMS zawiera numer teleefonu
(jakko nadawca wiadomości SMS) oraaz datę i godzinęę ostatniego nieoodebranego połącczenia (jako treśćć SMS-a). SMS nnie zostanie wysłany, jeżeli system
m nie
rozppozna numeru dzzwoniącego (np. osoba
o
dzwoniącaa ma włączoną ussługę CLIR – num
mer jest zastrzeżony).
Usłuuga MMS Premiuum umożliwia Abbonentom korzysttanie w rozszerzoonym zakresie z Serwisów
S
Informa
acyjnych lub Rozzrywkowych w oparciu o multimedialny
przeekaz wiadomoścci. Opłaty za wyysyłanie wiadom
mości multimediaalnych MMS ponnosi osoba wysyyłająca. Jeżeli AAbonent dokonaał zamówienia usługi
odppłatnego otrzymyw
wania wiadomości multimedialnej MMS, opłatę za każdego otrzymanego MMS-a po
onosi Abonent dookonujący tego zaamówienia.
m Abonentom w raamach opłaty aboonamentowej. Skkrytka poczty głossowej dostępna jest na następująących
Usłuuga Poczty Głosoowej udostępnianna jest wszystkim
zasadach:
• skrytka
s
jest aktyw
wowana wszystkim Abonentom w ciągu 24 godzin od pierwszego połączenia z telefo
onu,
• w przypadku dłużższego niż 6 miessięcy niekorzysta
ania ze skrytki, tj. nieodsłuchania powitania
p
dla now
wych Abonentów
w lub/i nieodebrannia albo
niew
wykonywania żaddnych połączeń ze
z skrytką, będziee ona dezaktywow
wana, a ponadtoo zostanie wyłączony automatycznny przekaz połączzeń do skrytki,
• ponowna
p
aktywaccja skrytki oraz włączenie
w
automaatycznego przekaazu do skrytki będdą wykonywane w czasie 48 godzzin od zgłoszenia Abonenta.
p
VAT w
według stawki 23%
%.
Usłuugi telekomunikaacyjne podlegają opodatkowaniu podatkiem
Usłługi podstawoowe. Zapisy cennika
c
dotycząące opłat za krajowe połąączenia głosowe
e określone ccennikiem za minutę połączzenia
do abonentów
a
dostaawców świadcząc
ących usługi telekkomunikacyjne z w
wykorzystaniem sieci Polkomtel Sp.
S z o.o., Orangge Polska S.A., T-Mobile
T
Polska S.A.,
S
P4 Sp. z o.o., Cyfroowy Polsat S.A. oraz
o CenterNet S.A.
S nie stanowiąą zapewnienia stoosowania tych sttawek do abonenntów dostawców świadczących usługi
teleekomunikacyjne z wykorzystaniem tych sieci, kttórzy rozpocznąą działalność w przyszłości. Pozzycja w cenniku dotycząca połąączeń do abonentów
niew
wymienionych wyyżej operatorów infrastrukturalnycch oraz do aboneentów dostawców
w świadczących usługi telekomunnikacyjne z wykoorzystaniem sieci tych
opeeratorów dotyczy również połączeeń do abonentów
w podmiotów, któóre rozpoczną prrowadzenie działalności jako opeeratorzy infrastrukkturalni w przyszzłości
orazz dostawców, któórzy rozpoczną świadczenie usługg telekomunikacyyjnych z wykorzystaniem sieci tych operatorów w pprzyszłości. Operator infrastrukturralny
to przedsiębiorca
p
teelekomunikacyjny posiadający własną
w
publicznąą ruchomą sieć telefoniczną, z którym
k
Polkomteel Sp. z o.o. maa zawartą umow
wę o
połąączeniu sieci teelekomunikacyjnyych lub w stosuunku do któregoo wydana zostaała decyzja Prezzesa UKE zastęępująca tę umoowę. Do operatoorów
infraastrukturalnych zzalicza się m.in. Aero2
A
Sp. z o.o., Mobyland Sp. z o.o. i Sferia S.A., po połączeniu ruchomej siecii telekomunikacyyjnej tego operatoora z
sieccią Polkomtel Sp. z o.o.
Siećć Plus oznacza S
Sieć Polkomtel Spp. z o.o.
Poddane w cenniku sstawki podatku VAT
V 23% oraz staawki netto (tj. kw
woty bez VAT) dootyczą Abonentów
w mających miejssce zamieszkaniia w Polsce. Do opłat
o
za wszystkie
w
usługi ttelekomunikacyjnne stosowana jesst stawka VAT włłaściwa dla kraju miejsca świadczzenia usług w rozzumieniu przepisóów o podatku VA
AT, tj.
krajju miejsca zamieeszkania Abonennta. W przypadkuu Abonentów niee posiadających miejsca zamieszzkania w Polsce wskazane w cennniku ceny bruttoo nie
uleggają zmianie.

