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Abonament 

Liczba minut wliczo

Opłata za minutę po

Opłata za minutę po
o.o., Orange Polska
Polsatu S.A., P4 Sp
Mobyland Sp. z o.o.
nfrastrukturalnych i
usługi telekomunika
operatorów jak równ
stacjonarnych 

Opłata za SMS do A
komórkowych 

Opłata za krajową w

Opłata za minutę po

płaty za minutę połącz

. POŁĄCZEN

abela opłat za p
Numer 
strefy 

taryfow
j 

1 

2 

3 

rogres dla Firm
od 1.01.2019 r

ODSTAWOWE

Taryfa Progres

nych w abonament

ołączenia i wiadom

ołączenia do Abone
a S.A., T-Mobile Po
p. z o.o., CenterNet
. oraz do pozostały
 do Abonentów dos

acyjne z wykorzysta
nież do Abonentów 

Abonentów krajowy

wiadomość MMS 

ołączenia międzyna

zenia dotyczą połącze

IA MIĘDZYNA

połączenia międ
Opłata 

za 
minutę 
ł

1,50 zł / 
1,85 zł z VAT 

2 zł / 
2,46 zł z VAT 

6,25 zł / 
7,69 zł z VAT 

m 
. (obowiązując

 W TARYFAC

s dla Firm 

t 

ości SMS/MMS 

entów Polkomtel Sp
lska S.A., Cyfroweg
 S.A., Aero2 Sp. z 
ch operatorów 
stawców świadcząc
aniem sieci tych 
 krajowych sieci 

ych sieci 

arodowego 

eń głosowych i wysyła

ARODOWE I 

dzynarodowe. 

 
Europa (w tym 

 

Afganistan, Ala
Brunei, Chiny, F
Korea Płd., Kor
Tadżykistan, Ta

Angola, Anguill
Belau, Belize, B
Garcia, Domini
Gujana Francu
Kajmany, Kame
Liberia, Madag
Montserrat, Mo
Gwinea, Paragw
Rwanda, Saint 
Senegal, Sesze
Tonga, Trynida
Wyspy Bahama
Tomasza i Ksią
Zambia, Zanzib

ca dla Umów /

CH PROGRES

P

4

p. z 
go 
o.o., 

cych 0

nia faksów. Opłata za 

POŁĄCZENIA

Turcja, Rosja), Aus

ska, Algieria, Arabi
Filipiny, Grenlandia
rea Płn., Kuwejt, La
ajlandia, Tajwan, Tu

a, Antarktyka, Antig
Benin, Bermudy, Bo
ka, Dominikana, Dż
ska, Gujana, Gwad
erun, Kenia, Kiribat
askar, Makao, Mala

ozambik, Namibia, N
waj, Peru, Polinezja
 Kitts i Nevis, Saint 
ele, Sierra Leone, S
d i Tobago, Turks i 
a, Wyspy Cooka, W
ążęca, Wyspy Salom
bar, Zimbabwe 

/ Aneksów zaw

S 

Progres 39 

39 zł / 
47,97 zł z VAT 

100 

0,19 zł / 
0,23 zł z VAT 

Opłata w
po

międz
+ 0,19 zł

a jeden MMS naliczan

A W ROAMIN

stralia, Japonia, Ka

ia Saudyjska, Arme
a, Gruzja, Hawaje, H
aos, Libia, Malezja,
unezja, Turkmenista

gua i Barbuda, Ant
oliwia, Botswana, B
żibuti, Egipt, Ekwad
delupa, Gwatemala
ti, Kolumbia, Komo
awi, Malediwy, Mal
Nauru, Niger, Nige
a Francuska, Puert
t Lucia, Saint Vince
Somalia, Suazi, Su
 Caicos, Tuvalu, Ug

Wyspy Dziewicze St
mona, Wyspy Świę

wieranych od 

Prog

49 z
60,27 z

25

0,19
0,23 zł 

0

0

g tabeli opłat za 
ołączenia 
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ł / 0,23 zł z VAT 
a jest za każde rozpoc
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Kraj lub tery

nada, USA 

enia, Autonomia Pa
Hongkong, Indie, In
 Maroko, Mongolia
an, Uzbekistan, Zje
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dor, Erytrea, Etiopia
, Gwinea, Gwinea 
ry, Kongo, Kongo –
i, Mariany (Saipan)
ria, Nikaragua, Niu
to Rico, Republika 
nt i Grenadyny, Sa
dan, Sudan Połudn
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tanów Zjednoczony
ętego Piotra i Mikelo

12.02.2015 r.)
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zł / 
ł z VAT 

50 

 zł / 
 z VAT 

0,19 zł / 0,23 zł z VA

0,19 zł / 0,23 zł z VA

częte 100 KB. 
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ndonezja, Irak, Iran
, Nepal, Nowa Zela
ednoczone Emiraty 

Argentyna, Aruba, A
Wyspy Dziewicze, 
a, Falklandy, Fidżi, 
Bissau, Gwinea Ró

– Republika Demok
, Martynika, Maure
e, Norfolk, Nowa K
Południowej Afryki,
lwador, São Tomé, 
niowy, Surinam, Tan
anuatu, Wallis i Futu
ych, Wyspy Marsha
ona, Wyspa Wniebo
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Progres 6

69 zł / 
84,87 zł z VAT

1000 

0,19 zł / 
0,23 zł z VAT
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AT 

Opłata
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owstąpienia, Wyspy

9 Progr

T 
399

490,77 

60

 
0,19

0,23 zł

a wg tabeli opłat 
nia międzynarodow

ngladesz, Bhutan, 
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onako, San Marino,
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lityka Uczciweg
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Komisji 
polityki u
roaming

 Międzynarodow
może realizować t
beli opłat za połąc

ączenia z numerem

ączenia z numerem

a wybrany numer ki

finicja listy numerów

umeru kierunkoweg

nia międzynarodoweg

zynarodowy 

zynarodowy 

zynarodowy 

ędzynarodowy nalicza

mingu 

rwegia, Islandia, 

py i Turcja: Albania
śnia i Hercegowina
, Macedonia, Mołda
 Serbia, Szwajcaria
pa Guernsey, Wysp
Wyspy Owcze 

a 

nie dotyczą połą

 Kuba, Laos, Maled
 we wszystkich kier
nia dotyczą połączeń 

ządzeniem Parla
roamingu w ob
słanie lub odeb
ty podstawowej 

go Korzystania

el stosuje - na
roamingu w pu
Europejskiej nr

uczciwego korz
u oraz dotycząc

wy to usługa, w ra
tanie połączenia. 
czenia międzyna

m zagranicznej siec

m zagranicznej siec

erunkowy 

w kierunkowych 

go 

go oraz w ramach usłu

ana jest za każde rozp

do: 

, 
, 
awia, 
a, 
pa 

ączeń wyszczeg

diwy, Maroko, Mong
runkach 
głosowych i wysyłania

amentu Europe
rębie Unii Europ
ranie MMS, Pak
za usługi do ab

a w roamingu w

a podstawie  Ro
ublicznych siec
r (UE) 2016/22
ystania i metod
cego wniosku, j

amach której Abo
 W usłudze dostę
rodowe. 

Wszystkie tar
ci stacjonarnej 

ci komórkowej 

ugi Wybrany Kierunek 

Wszystkie ta

oczęte 100 KB. 

Polska 

gólnionych pon

golia, Turkmenistan

a faksów. 

jskiego i Rady z
pejskiej, Norweg
kietowa Transm
bonentów krajow

w Unii Europej

ozporządzenia 
ciach łączności 
86 z dnia 15 g

d oceny zrówno
aki ma obowiąz

onent może wybr
ępne są kraje z p

ryfy 

k Międzynarodowy dot

aryfy 

     
 

0,19 zł 

5 zł / 

6,50 zł

niżej: 
Wszystkie ta

n, Uzbekistan, Zimb

z dnia 13 czerw
gii, Islandii i Lic

misja Danych WA
wych sieci komó

jskiej, Norwegi

Parlamentu Eu
ruchomej wew

grudnia 2016 r.
oważonego char
zek złożyć dosta

rać maksymalnie 
pierwszej strefy ta

tyczą połączeń głosow

 Unia Europejs
Norwegia, Isla
Liechtenstein

 / 0,23 zł z VAT 

 6,15 zł z VAT 

ł / 8,00 zł z VAT 

ryfy 
babwe, Zjednoczon

wca 2012 r. nr 53
htensteinu (wyk
AP, Internet, Pry
órkowych.  

ii, Islandii i Liec

uropejskiego i R
wnątrz Unii  ora
. ustanawiające
rakteru zniesien
awca usług roam

 5 numerów kieru
aryfowej połączeń

0,40 zł / 0,4

0,80 zł / 0,9

bezpła

bezpła

5 zł / 6,15

bezpła

wych. 

0,50 zł / 0

2 zł / 2,4

ska, 
andia, 
n 

Poz
kraje

i ś

5 zł / 

ne Emiraty Arabskie

31/2012 (Dz.U. 
konanie połącze
ywatne APN i in

chtensteinie. 

Rady nr 531/20
az na podstawie
ego szczegółow
nia dodatkowyc
mingu na potrze

unkowych do kraj
ń międzynarodow

49 zł z VAT 

99 zł z VAT 

łatnie 

łatnie 

5 zł z VAT 

łatnie 

0,62 zł z VAT 

46 zł z VAT 

ozostałe 
e Europy 
świata 

O
od

 6,15 zł z VAT 
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3,08 zł z VAT
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ysłanie SMS-a z po
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ysłanie MMS-a za k
ail z Unii Europejsk

ysłanie MMS-a z po

ysłanie MMS-a z po

debranie MMS-a w 

ania w roaming
nia głosowe, wy
ch Polityki Uczc
a  dowodu stałe
ścią w Polsce pr
padku nieokazan
zymania wezwa
nej w ust. 7 po
zony termin, do 
ub dowodu istni
ach Polityki U
dardowego korz
łaściwe lub nies
korzystanie prz
przeważającym
Roamingiem Re
długi okres niea
aktywowanie i k

padku stwierdze
czania dodatkow
zeniu  niewłaści
wych opłat od 
gu Regulowane

owe opłaty, o któ
 0
 0
 0
 0

k
 1

el zaprzestaje 
nie będzie już 
ków, o których m
padku ustalenia
nieposiadający

awniony do skor
el informuje Ab

wanym, Polityce
t ma prawo za
ego ich przesyła
padku wydania

anie dodatkowy
wanym, zgodnie

ywanie skarg do
unikacyjnych pr

w roamingu. 

nii Europejskiej, No

ozostałych krajów E

ozostałych krajów ś

a Danych WAP, Inte
gii, Islandii i Liechte

a Danych WAP, Inte
 50 KB * 

każde rozpoczęte 1
kiej, Norwegii, Island

ozostałych krajów n

ozostałych krajów n

Unii Europejskiej, N

u w Unii Europ
ysyłane lub odeb
ciwego Korzysta
ego zamieszka
rzez dłuższy cza
nia przez Abon
ania, do opłat z
oniżej. Opłaty 
dnia następują

ienia innych sta
Uczciwego Korz

ystania z usług 
standardowe ko
zez Abonenta 
 korzystaniu pr

egulowanym prz
aktywności w Po
korzystanie kole
enia niewłaściwe
wych opłat za 
iwego lub niest
momentu otrzy

ego. 
órych mowa w u
0,13 zł netto (0,
0,03 zł netto (0,0
0,04 zł netto (0,0
0,19 zł netto (0,2
każdej wiadomo
19,47 zł netto (2
stosowania dod
wskazywał na

mowa w ust. 5. 
a, że kilka kart 
ych z nią stałych
rzystania z prop
bonenta w Roam
e Uczciwego Ko
ażądać zaprzes
ania.  
a przez Prezes
ych opłat w R
e z wydaną de

otyczących stos
rzez Polkomtel o

Ws

orwegii, Islandii i Lie

Europy oraz Turcji 

wiata 

ernet, Prywatne AP
nsteinie rozliczane 

ernet, Prywatne AP

100 KBna numer kr
dii i Liechtensteinu 

na numer krajowy lu

na numer międzyna

Norwegii, Islandii i 

ejskiej, Norweg
brane wiadomo
ania Polkomtel m
nia w Polsce lu
as, w rozumieni
enta na wezwa
za korzystanie 
dodatkowe będ
cego po dniu p
łych powiązań z
zystania Polko
w Roamingu R
rzystanie z usłu
z Roamingu 

rzez Abonenta 
zez więcej niż p
olsce karty SIM 
ejno z wielu kart 
ego lub niestan
usługi w Roam

tandardowego k
ymania tej wiad

ust. 6, naliczane
16 zł brutto) za 
04 zł brutto) za 
05 zł brutto) za 
23 zł brutto) za 

ości MMS), 
23,95 zł brutto) z
datkowych opła
a niewłaściwe 
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h powiązań, wią
porcjonalnych śr
mingu Regulow
orzystania, w tym
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sa Urzędu Kom
Roamingu Reg
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sowania Polityki
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 co 1 KB* 
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dą doliczane  
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Regulowanym. 
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munikacji Elekt
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tracyjną, w tryb
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mość SMS, 
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Roaming Regu
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Polkomtel dolicz
dnia następują
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ontroli w celu 
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Info
Op

Op

Wy
Op

Op
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Op

Op

Da
Op

Op

Prz
Do

Do

Po

Oc
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Ra
mie

Ra

Po
Sy
poł
sp

Po
z k
ko

Po
prz

Po
zaw

Po
pro

Po

Ide

debranie MMS-a w 

aty za pobieranie i wys

. USŁUGI DO

akietowa Transmisja
AP (APN: wap), Inte

oczta Głosowa 
ołączenie ze skrytki 

ołączenie ze skrytką

focentrum 
płata za minutę połą

umer Ulgowy 
płata za minutę połą

formacja o rachunk
płata za krajową wia

płata jednorazowa z

ysyłanie faksów 
płata aktywacyjna 

płata miesięczna 

ks Plus 
płata aktywacyjna 

płata miesięczna 

ane Plus 
płata aktywacyjna 

płata miesięczna 

zekazywanie połąc
o sieci Plus i do kraj

o innych krajowych 

ołączenie konferenc

czekiwanie na połąc

wieszenie połączen

achunek szczegółow
esięczna za każdy 

achunek szczegółow

ołączenie z numere
stemem Informacji 
łączenie z Automat
rawie umów zawar

ołączenie z numere
konsultantem. Num
nsumentów. 

ołączenie z numere
zez konsumentów  

ołączenie z numere
wartych przez kons

ołączenie z numere
omocjach 

ołączenia z numera

entyfikacja numeru 

pozostałych krajac

syłanie danych w roam

DATKOWE 

a Danych 
ernet (APN: www.p

 poczty głosowej do

ą poczty głosowej z

ączenia z numerem

ączenia z Numerem

u bieżącym 
adomość SMS z nu

za połączenie krajo

czeń 
jowych sieci stacjo

sieci komórkowych

cyjne 

czenie 

nia 

wy standardowy – s
 wystawiony rachun

wy na żądanie – sz

m Działu Obsługi K
 Głosowej (w przyp
tycznym Systemem
rtych od 25.12.2014

m Działu Obsługi K
ery 2601 oraz 2607

m Działu Obsługi K
 

m Działu Windykac
sumentów  

m Infolinii Handlow

mi alarmowymi 

 dzwoniącego CLIP

h 

mingu naliczane są od

lusgsm.pl, internet

o numeru jej właśc

z własnego numeru

m Infocentrum 

m Ulgowym 

umeru 2580 

owe z numerem 258

narnych 

h 

szczegółowy wykaz
nek szczegółowy st

zczegółowy wykaz u

Klienta (2601) i Dzia
padku połączenia si
m Informacji Głosow
4 r. przez konsume

Klienta (2601) i Dzia
7 nie są przeznacz

Klienta (601 102 60

cji Należności (601

wej (601 100 601) –

P 

ddzielnie (w ramach je

Wsz

, plus), Prywatne A

iciela w sieci Plus 

u telefonu (za minut

80 

z usług standardow
tandardowy) 

usług na żądanie 

ału Windykacji Nale
ię z Konsultantem D

wej nie będzie nalic
entów. 

ału Windykacji Nale
zone do kontaktów w

01) – numer przezn

 102 607) – numer 

– numer przeznaczo

ednej sesji w rozliczen

zystkie taryfy 

APN (np. <nazwa>.p

tę połączenia) 

wych (opłata 

eżności (2607) –  je
Działu Obsługi Klie

czana). Numery 260

eżności (2607) – je
w sprawie umów z

naczony do kontaktó

r przeznaczony do 

ony do uzyskania i

niu dziennym). 

pl)  za 1 MB 

ednorazowa opłata 
enta i Działu Windyk
01 oraz 2607 nie są

dnorazowa opłata z
awartych od 25.12

ów w sprawie umów

kontaktów w spraw

nformacji o nowych

 za połączenie z Au
kacji Należności op
ą przeznaczone do 

za połączenie 
.2014 r. przez 

w zawartych 

wie umów 

h ofertach i 

2,46 zł
za każde r

utomatycznym 
płata za 
o kontaktów w 

j

ł / 3,02 zł z VAT 
rozpoczęte 100 KB 

0,10 zł / 0,12 zł z

bezpłatnie 

0,25 zł / 0,31 zł z

bezpłatnie 

0,20 zł / 0,24 zł z

0,24 zł / 0,29 zł z

0,24 zł / 0,29 zł z

bezpłatnie 

bezpłatnie 

5 zł / 6,15 zł z V

10 zł / 12,30 zł z

5 zł / 6,15 zł z V

10 zł / 12,30 zł z

0,20 zł / 0,24 zł z

0,59 zł / 0,73 zł z

bezpłatnie 

bezpłatnie 

bezpłatnie 

4,10 zł / 5,04 zł z

5 zł / 6,15 zł z V

0,78 zł / 0,96 zł z

1,60 zł / 1,97 zł z

Opłata jak za m
krajowego połąc

głosowego do abo
Polkomtel 

Opłata jak za m
krajowego połąc

głosowego do abo
Polkomtel 

0,16 zł (0,20 zł z V
ednorazowa opłata

połączenie

usługa bezpła

bezpłatnie 

 

z VAT 

 

z VAT 

 

z VAT 

z VAT 

z VAT 

 

 

VAT 

z VAT 

VAT 

z VAT 

z VAT 

z VAT 

 

 

 

z VAT 

VAT 

z VAT 

z VAT 

inutę 
czenia 
onentów 

inutę 
czenia 
onentów 

VAT) – 
a za całe 
 

tna 
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4.
 

Z
P

strzeżenie prezenta

okowanie połączeń 

ymiana wadliwej Ka

ymiana Karty SIM o

miana taryfy na tary

miana taryfy z taryfy

fo Plus, Chat Plus 

okowanie połączeń 

ktywacja Karty SIM 

ymiana Karty SIM w

wieszenie usługi na
awieszenie usługi je

płata z tytułu przeni

ansfer numeru na in

ybór numeru telefon

miana numeru 

sługa Kto Dzwonił? 

stęp do niektóryc
korzystanie z da
sokości dodatkow
łaty za pobranie 
łaty za połączenia
nt Name) oznacz

ocentrum. Połącz
ugą Infocentrum n
mer Ulgowy. Połą
ugą Numer Ulgow
uga rachunek sz
tać wysłany rach
żenia wniosku prz
kres numerów ala
syłanie faksów oz
anę taryfy zależy
iana taryfy możliw
czonych w abona
kowanie połącze
sługi Klienta. Akty

. USŁUGI O P

Zakres numeró
Premium/ num

Premium

1701 

1702 

1703 

1704 

acji numeru dzwon

 przychodzących z

arty SIM 

o pojemności 8 KB 

yfę z wyższą opłatą 

y z wyższą opłatą a

 

 i przydział numeru 

w przypadku uszko

a życzenie Abonen
est możliwe na okre

esienia praw i obow

nne konto tego sam

nu typu Złoty 

 

h serwisów w ram
anego serwisu, p
wej opłaty. W przy

i wysłanie danyc
a z APN: wap, wa

za nazwę punktu 
zenia z numerem
należącym do sie
ączenia z Numer
wy należącym do
zczegółowy na żą
hunek szczegółow
zez Abonenta. 
armowych wynika
znacza możliwoś
y wyłącznie od wy
wa jest od począt
ment. 

eń przychodzącyc
ywacja i dezaktyw

PODWYŻSZO

ów SMS 
er SMS 

m 
Op

iącego CLIR 

 numerów zastrzeż

 na Kartę SIM z ap

ą abonamentową 

abonamentową na t

 

dzenia, kradzieży, u

nta 
es nie dłuższy niż 6

wiązków wynikający

mego Abonenta 

mach stron WAP 
pojawi się na wyś
ypadku braku akc
ch (w ramach Pa
ap.plusgsm.pl, w
 dostępu do sieci

m Infocentrum są 
eci Plus. 
rem Ulgowym są
o sieci Plus. 
ądanie – szczeg
wy za dowolny ok

a z obowiązujący
ść realizacji połąc
ysokości podstaw
ątku nowego okres

ch z numerów za
wacja usługi nast

NEJ OPŁACI

płata z VAT 

1,00 zł 

2,00 zł 

3,00 zł 

4,00 zł 

żonych 

likacją Plus Mega 

taryfę z niższą lub r

utraty lub zablokow

6 miesięcy) 

ych z umowy o świ

 jest dodatkowo p
świetlaczu telefo
ceptacji dostęp do
akietowej Transm

www.plusgsm.pl, p
 informatycznej, j
to połączenia z 

ą to połączenia z 

ółowy wykaz usł
kres rozliczeniowy

ych przepisów pra
czeń przesyłania
wowej opłaty z tyt
su rozliczenioweg

strzeżonych moż
tępuje w ciągu 24

E 

Opłata bez VA

0,81 zł 

1,63 zł 

2,44 zł 

3,25 zł 

równą opłatą abona

wania 

iadczenie usług tele

płatny. Informacja
onu. Wejście do 
o serwisu jest za

misji Danych) nal
plus, internet oraz
jak np. dostęp do
numerami w form

 numerami w for

ług na żądanie j
y (duplikat rachu

awa. Aktualny wy
a faksów. Opłaty 
tułu abonamentu
go. Zmiana taryfy

żna aktywować i 
4 godzin od mom

SMS Premium

AT 
Zakres n
Premium

P

910

911

912

913

amentową 

ekomunikacyjnych 

a o tym, że serwis
odpłatnego serw
blokowany, a dod
iczane są oddzie
z <nazwa>.pl na
o Internetu lub se
macie 60580xxxx

macie 60581xxxx

est usługą płatną
nku szczegółowe

ykaz numerów ala
za czas połącze
. 
y jest równoznacz

dezaktywować p
mentu zlecenia zm

m 

numerów SMS
m/ numer SMS
remium 

000 – 91099 

00 – 91199 

200 – 91299 

300 – 91399 

s jest płatny, wraz
wisu WAP jest m
datkowa opłata ni
elnie (w ramach 
liczane są za każ

erwisu WAP. 
x oraz 800xxxxxx

x oraz 801xxxxxx

ą polegającą na 
ego) z ostatnich 1

armowych znajdu
nia naliczane są 

zna z anulowanie

oprzez Plusonlin
miany. 

 
 Opłata z 

12,30 z

13,53 z

14,76 z

15,99 z

z z wysokością o
możliwe po akcep

ie jest naliczana.
 jednej sesji w ro
żde rozpoczęte 1

x (x oznacza jed

x (x oznacza jed

 tym, że na wnio
12 miesięcy wste

uje się na stronie
ą zgodnie z wybra

em niewykorzysta

ne lub za pośredn

 VAT O

zł 

zł 

zł 

zł 

usługa bezpła

bezpłatnie 

bezpłatnie 

bezpłatnie 

bezpłatnie 

25 zł / 30,75 zł z

0,19 zł / 0,23 zł z

15 zł / 18,45 zł z

100 zł / 123 zł z
– poza promo

50 zł / 61,50 zł z
– opłata jednora

25 zł / 30,75 zł z
opłata jednoraz

25 zł / 30,75 zł z
– opłata jednora

bezpłatnie 

250 zł / 307,50 zł 
– opłata jednora

50 zł / 61,50 zł z
– opłata jednora

bezpłatnie 

płaty 
ptacji przez Abon
 

ozliczeniu dzienn
00 KB. APN (Ac

ną cyfrę) z włącz

ną cyfrę) z włącz

osek Abonenta m
ecz, liczonych od 

e www.plus.pl. Us
aną taryfą. Opłat

anych minut 

nictwem Działu 

płata bez VAT 

10,00 zł  

11,00 zł  

12,00 zł  

13,00 zł  

tna 

 

 

 

 

z VAT 

z VAT 

z VAT 

z VAT 
cją 

z VAT 
azowa 

z VAT 
zowa 

z VAT 
azowa 

 

 z VAT 
azowa 

z VAT 
azowa 

 

nenta 

nym). 
ccess 

zoną 

zoną 

może 
 dnia 

sługa 
ta za 
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7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

Zakres numeró
Premium/ num

Premium

1705 

1706 

1707 

1708 

1709 

1710 

1711 

1712 

1713 

1714 

1715 

1716 

1717 

1718 

1719 

1720 

1721 

1722 

1723 

1724 

1725 

2400 - 2414

24001 - 2400

2500 

333 

7000 – 7099  70000

7100 – 7199  71000

7200 – 7299  72000

7300 – 7399  73000

7400 – 7499  74000

7500 – 7599  75000

7600 – 7699  76000

7700 – 7799  77000

7800 – 7899  78000

7900 – 7999  79000

ów SMS 
er SMS 

m 
Op

4 

02 

0 – 70999 

0 – 71999 

0 – 72999 

0 – 73999 

0 – 74999 

0 – 75999 

0 – 76999 

0 – 77999 

0 – 78999 

0 – 79999 

płata z VAT 

5,00 zł 

6,00 zł 

7,00 zł 

8,00 zł 

9,00 zł 

10,00 zł 

11,00 zł 

12,00 zł 

13,00 zł 

14,00 zł 

15,00 zł 

16,00 zł 

17,00 zł 

18,00 zł 

19,00 zł 

20,00 zł 

21,00 zł 

22,00 zł 

23,00 zł 

24,00 zł 

25,00 zł 

0,06 zł 

0,06 zł 

0,06 zł 

2,52 zł 

0,62 zł 

1,23 zł 

2,46 zł 

3,69 zł 

4,92 zł 

6,15 zł 

7,38 zł 

8,61 zł 

9,84 zł 

11,07 zł 

Opłata bez VA

4,07 zł 

4,88 zł 

5,69 zł 

6,50 zł 

7,32 zł 

8,13 zł 

8,94 zł 

9,76 zł 

10,57 zł 

11,38 zł 

12,20 zł 

13,01 zł 

13,82 zł 

14,63 zł 

15,45 zł 

16,26 zł 

17,07 zł 

17,89 zł 

18,70 zł 

19,51 zł 

20,33 zł 

0,05 zł 

0,05 zł 

0,05 zł 

2,05 zł 

0,50 zł 

1,00 zł 

2,00 zł 

3,00 zł 

4,00 zł 

5,00 zł 

6,00 zł 

7,00 zł 

8,00 zł 

9,00 zł 

SMS Premium

AT 
Zakres n
Premium

P

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

m 

numerów SMS
m/ numer SMS
remium 

400 – 91499 

500 – 91599 

600 – 91699 

700 – 91799 

800 – 91899 

900 – 91999 

000 – 92099 

00 – 92199 

200 – 92299 

300 – 92399 

400 – 92499 

500 – 92599 

92640 

92740 

92840 

92940 

93040 

93140 

93240 

93340 

93440 

93540 

93640 

93740 

93840 

93940 

94040 

94140 

94240 

94340 

94440 

94540 

94640 

94740 

94840 

 
 Opłata z 

17,22 z

18,45 z

19,68 z

20,91 z

22,14 z

23,37 z

24,60 z

25,83 z

27,06 z

28,29 z

29,52 z

30,75 z

31,98 z

33,21 z

34,44 z

35,67 z

36,90 z

38,13 z

39,36 z

40,59 z

41,82 z

43,05 z

44,28 z

45,51 z

46,74 z

47,97 z

49,20 z

50,43 z

51,66 z

52,89 z

54,12 z

55,35 z

56,58 z

57,81 z

59,04 z

 VAT O

zł 

zł 

zł 

zł 

zł 

zł 

zł 

zł 

zł 

zł 

zł 

zł 

zł 

zł 

zł 

zł 

zł 

zł 

zł 

zł 

zł 

zł 

zł 

zł 

zł 

zł 

zł 

zł 

zł 

zł 

zł 

zł 

zł 

zł 

zł 

płata bez VAT 

14,00 zł 

15,00 zł 

16,00 zł 

17,00 zł 

18,00 zł 

19,00 zł 

20,00 zł 

21,00 zł 

22,00 zł 

23,00 zł 

24,00 zł 

25,00 zł 

26,00 zł 

27,00 zł 

28,00 zł 

29,00 zł 

30,00 zł 

31,00 zł 

32,00 zł 

33,00 zł 

34,00 zł 

35,00 zł 

36,00 zł 

37,00 zł 

38,00 zł 

39,00 zł 

40,00 zł 

41,00 zł 

42,00 zł 

43,00 zł 

44,00 zł 

45,00 zł 

46,00 zł 

47,00 zł 

48,00 zł 

 



 

 

Z
P

 
 
 

Za

Zakres numeró
Premium/ num

Premium

8000 – 809

80000 – 809

81000 – 810

81500 – 815

82000 – 820

82500 – 825

83000 – 830

83500 – 835

84000 – 840

84500 – 845

85000 – 850

 

akres numerów
Premium 

2400 - 2414 

900000 – 9009

901000 – 9019

902000 – 9029

903000 – 9039

904000 – 9049

905000 – 9059

906000 – 9069

907000 – 9079

908000 – 9089

909000 – 9099

 

 

Zakr

6

6

6

ów SMS 
er SMS 

m 
Op

9 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

w MMS 
 

Opł

 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

res numerów 

605 70 5xxx 

605 70 6xxx 

605 70 7xxx 

płata z VAT 

Bezpł

Bezpł

0,12 zł 

0,18 zł 

0,24 zł 

0,31 zł 

0,37 zł 

0,43 zł 

0,49 zł 

0,55 zł 

0,62 zł 

 

łata z VAT 

0,06 zł 

0,62 zł 

1,23 zł 

2,46 zł 

3,69 zł 

4,92 zł 

6,15 zł 

7,38 zł 

8,61 zł 

9,84 zł 

11,07 zł 

Dostę

Opłata bez VA

łatne 

łatne 

0,10 zł 

0,15 zł 

0,20 zł 

0,25 zł 

0,30 zł 

0,35 zł 

0,40 zł 

0,45 zł 

0,50 zł 

M

Opłata bez VA

0,05 zł 

0,50 zł 

1,00 zł 

2,00 zł 

3,00 zł 

4,00 zł 

5,00 zł 

6,00 zł 

7,00 zł 

8,00 zł 

9,00 zł 

ęp do serwisów

SMS Premium

AT 
Zakres n
Premium

P

MMS Premium

AT 
Zakres nu

Pre

91000

91100

91200

91300

91400

91500

91600

91700

91800

91900

92000

w rozrywkowy

Opłata z VAT 

2,30 zł 

2,46 zł 

2,58 zł 

m 

numerów SMS
m/ numer SMS
remium 

94940 

95040 

95140 

95240 

95340 

95440 

95540 

95640 

95740 

95840 

95940 

96040 

m 

umerów MMS 
emium 

00 – 910999 

00 – 911999 

00 – 912999 

00 – 913999 

00 – 914999 

00 – 915999 

00 – 916999 

00 – 917999 

00 – 918999 

00 – 919999 

00 – 920999 

ch i informacy

 
 Opłata z 

60,27 z

61,50 z

62,73 z

63,96 z

65,19 z

66,42 z

67,65 z

68,88 z

70,11 z

71,34 z

72,57 z

73,80 z

Opłata z 

12,30 z

13,53 z

14,76 z

15,99 z

17,22 z

18,45 z

19,68 z

20,91 z

22,14 z

23,37 z

24,60 z

yjnych 

 VAT O

zł 

zł 

zł 

zł 

zł 

zł 

zł 

zł 

zł 

zł 

zł 

zł 

 VAT O

zł 

zł 

zł 

zł 

zł 

zł 

zł 

zł 

zł 

zł 

zł 

Opłata bez V

1,87 zł 

2,00 zł 

2,10 zł 

płata bez VAT 

49,00 zł 

50,00 zł 

51,00 zł 

52,00 zł 

53,00 zł 

54,00 zł 

55,00 zł 

56,00 zł 

57,00 zł 

58,00 zł 

59,00 zł 

60,00 zł 

Opłata bez VAT

10,00 zł 

11,00 zł 

12,00 zł 

13,00 zł 

14,00 zł 

15,00 zł 

16,00 zł 

17,00 zł 

18,00 zł 

19,00 zł 

20,00 zł 

VAT 

 

T 



 

 

x – 
Od 
Od 
Od 
Połą
 
 

 

Zakr

6

6

 dowolna cyfra z 
 605 70 5xxx do 
 *70y do *74y – n
 *75y do *79y – n
ączenia do ogóln

Zakres numer
numer 

1020 

1605 

1606 

1607 

1608 

1609 

1610 

1611 

1612 

1613 

1614 

1615 

res numerów 

605 70 8xxx 

605 70 9xxx 

*70y 

*71y 

*72y 

*73y 

*74y 

*75y 

*76y 

*77y 

*78y 

*79y 

 zakresu 0 – 9     
 605 70 9xxx – n
naliczanie opłat z
naliczanie opłat z
nokrajowej inform

rów/ 

O
wia

dost
rama

Dostę

      y – dowolny c
naliczanie opłat z
za połączenia za 
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0,58 zł 

1,16 zł 

2,03 zł 

3,19 zł 

4,06 zł 

5,22 zł 

8,12 zł 

10,15 zł 

VAT* 

zł 

ologii IP (VoIP) 

płatne dla dzwon

 cyfr 801, są wspó
osiadanej przez n

 Sposób n

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Opłat

0

poza siecią Po

niących, koszty po

ółdzielone pomięd
nią taryfy u jej ope

naliczania opła

Minuta 

Minuta 

Minuta 

Minuta 

Minuta 

Minuta 

Połączenie 
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Połączenie 
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