Cennik „Taryfy Kubali”
Oferta wa˝na od 09.05.2007

1. Op∏aty podstawowe w Taryfach Kubali

Abonament

Taryfa
Kubali
25
25 zł

Taryfa
Kubali
40
40 zł

Taryfa
Kubali
55
55 zł

Taryfa
Kubali
75
75 zł

Taryfa
Kubali
100
100 zł

Taryfa
Kubali
180
180 zł

Liczba minut/SMS-ów/MMS-ów/kB WAP do wymiennego korzystania w ramach abonamentu
Liczba minut wliczonych w abonament
30
60
90
120
160
300
lub
liczba SMS-ów/MMS-ów wliczonych
300
450
600
800
1500
150
w abonament
lub
liczba kB do wykorzystania w ramach
3 600
5 400
7 200
9 600
18 000
1 800
Us∏ugi Pakietowej Transmisji Danych
(GPRS) WAP wliczonych w abonament
Op∏ata za minut´ po∏àczenia
Do operatora Polkomtel S.A. oraz
dostawców Êwiadczàcych us∏ugi
0,60 zł
telekomunikacyjne z wykorzystaniem
sieci tego operatora
Do operatora Polska Telefonia
Komórkowa Centertel sp. z o.o.
oraz dostawców Êwiadczàcych us∏ugi
0,60 zł
telekomunikacyjne z wykorzystaniem
sieci tego operatora
Do operatora Polska Telefonia Cyf
rowa sp. z o.o. oraz dostawców Êwiad
0,60 zł
czàcych us∏ugi telekomunikacyjne
z wykorzystaniem sieci tego operatora
Do operatora P4 sp. z o.o. oraz
dostawców Êwiadczàcych us∏ugi
0,60 zł
telekomunikacyjne z wykorzystaniem
sieci tego operatora
Do operatorów sieci stacjonarnych
0,60 zł
Op∏ata za SMS
0,18 zł
Op∏ata za MMS
0,40 zł
Op∏ata za minut´ po∏àczenia
Op∏ata wg tabeli op∏at
Op∏ata wg tabeli op∏at
mi´dzynarodowego
za po∏àczenia mi´dzynarodowe + 0,60 z∏
za po∏àczenia mi´dzynarodowe
Op∏aty za minut´ po∏àczenia dotyczà po∏àczeƒ g∏osowych, komutowanej transmisji danych i wysy∏ania faksów.
Minuty/SMS-y/MMS-y/kB WAP wliczone w abonament mogà byç wykorzystywane w ten sposób, ˝e:
• ka˝da wykorzystana minuta pomniejsza o 5 liczb´ SMS-ów lub MMS-ów wliczonych w abonament lub o 60 kB wielkoÊç kB WAP wliczonà w abonament,
• ka˝de wys∏ane 5 SMS-ów pomniejsza o 1 minut´ liczb´ minut wliczonych w abonament, lub o 5 MMS-ów liczb´ MMS-ów wliczonych w abonament,
lub o 60 kB wielkoÊç kB WAP wliczonà w abonament,
• ka˝de wys∏ane 5 MMS-ów pomniejsza o 1 minut´ liczb´ minut wliczonych w abonament, lub o 5 SMS-ów liczb´ SMS-ów wliczonych w abonament,
lub o 60 kB wielkoÊç kB WAP wliczonà w abonament,
• ka˝de wykorzystane 60 kB WAP pomniejsza o 1 minut´ liczb´ minut wliczonych w abonament, lub o 5 SMS-ów lub MMS-ów liczb´ SMS-ów, lub MMS-ów
wliczonych w abonament.
Op∏ata za jeden MMS naliczana jest za ka˝de rozpocz´te 100 kB. W przypadku MMS-ów wliczonych w abonament, ka˝de rozpocz´te 100 kB pomniejsza
o jeden MMS liczb´ MMS-ów wliczonych w abonament.
Niewykorzystane w bie˝àcym okresie rozliczeniowym, wliczone w abonament minuty/SMS-y/MMS-y/kB WAP, Abonent mo˝e wykorzystaç w 3 kolejnych
okresach rozliczeniowych (sà one wykorzystywane w pierwszej kolejnoÊci).
W przypadku:
• zmiany taryfy,
• transferu numeru na inne konto Abonenta,
• przeniesienia na innego Abonenta praw i obowiàzków wynikajàcych z umowy o Êwiadczenie us∏ug telekomunikacyjnych,
• lub rozwiàzania umowy o Êwiadczenie us∏ug telekomunikacyjnych,
niewykorzystane minuty/SMS-y/MMS-y/kB WAP wliczone w abonament zostanà anulowane.

2. Sposoby obni˝ania kosztów us∏ug
PAKIET NA ROZMOWY to us∏uga, w ramach której mo˝liwe jest wybranie nast´pujàcych pakietów dodatkowych minut:
• pakiet wszyscy w Plusie (na po∏àczenia do sieci Plus),
• pakiet wieczory i weekendy w Plusie (na po∏àczenia wieczorami i w weekendy do sieci Plus),
• pakiet 5 numerów w Plusie (na po∏àczenia do Swojaków w sieci Plus).

--

Pakiet na rozmowy
Pakiet wszyscy w Plusie
Pakiet wieczory i weekendy w Plusie
Pakiet 5 numerów w Plusie
Aktywacja/deaktywacja
Op∏ata miesi´czna za jeden pakiet

Taryfa
Kubali
25
15 min
60 min
120 min

Taryfa
Kubali
40
30 min
120 min
240 min

Taryfa
Taryfa
Kubali
Kubali
55
75
60 min
120 min
240 min
480 min
480 min
960 min
bezpłatne
10 zł

Taryfa
Kubali
100
240 min
960 min
1 920 min

Taryfa
Kubali
180
480 min
1 920 min
3 840 min

W ramach us∏ugi Pakiet na Rozmowy mo˝na wybraç wy∏àcznie po jednym pakiecie tego samego rodzaju. Minuty z pakietów sà rozliczane przed minutami
wliczonymi w abonament. Niewykorzystane w danym okresie rozliczeniowym minuty z pakietów zostajà anulowane. Deaktywacja Pakietu na Rozmowy
na ˝yczenie Abonenta nast´puje ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, w którym nastàpi∏a rezygnacja. Koszt niewykorzystanych minut z pakietu nie jest
zwracany. Pakiet aktywowany w trakcie okresu rozliczeniowego uruchamiany jest w nast´pnym dniu po otrzymaniu zg∏oszenia – pobrana op∏ata oraz liczba
dost´pnych minut jest proporcjonalna do liczby dni pozosta∏ych do koƒca tego okresu rozliczeniowego.
W przypadku:
• zmiany taryfy,
• transferu numeru na inne konto Abonenta,
• przeniesienia na innego Abonenta praw i obowiàzków wynikajàcych z umowy o Êwiadczenie us∏ug telekomunikacyjnych,
• lub rozwiàzania umowy o Êwiadczenie us∏ug telekomunikacyjnych,
niewykorzystane minuty zostanà anulowane.
OkreÊlenie „wieczorami i w weekendy” oznacza czas mi´dzy godz. 18.00 oraz 8.00 od poniedzia∏ku do piàtku oraz ca∏à dob´ w soboty, niedziele i Êwi´ta.
SWOJAKI to us∏uga umo˝liwiajàca wykonywanie taƒszych po∏àczeƒ z wybranymi numerami w sieci Plus lub w sieciach stacjonarnych
oraz wysy∏anie taƒszych SMS-ów do wybranych numerów w sieci Plus. Maksymalna liczba numerów w us∏udze Swojaki wynosi 5.

Swojaki

Taryfa
Kubali
25

Taryfa
Kubali
40

Taryfa
Kubali
55

Taryfa
Kubali
75

Taryfa
Kubali
100

Taryfa
Kubali
180

0,30 z∏
0,10 z∏
bezpłatne
bezpłatne
1 z∏

Op∏ata za minut´ po∏àczenia
Op∏ata za SMS do sieci Plus
Deaktywacja us∏ugi
Op∏ata miesi´czna (za 1 numer)
Aktywacja/zmiana listy numerów

Po∏àczenia i SMS-y w ramach us∏ugi Swojaki pomniejszajà liczb´ minut i SMS-ów wliczonych w abonament.
TA¡SZE PO¸ÑCZENIA DO SIECI PLUS I DO SIECI STACJONARNYCH to us∏uga pozwalajàca na wykonywanie taƒszych po∏àczeƒ:
• do sieci Plus i sieci stacjonarnych albo,
• do sieci Plus i sieci stacjonarnych wieczorami i w weekendy albo,
• do Swojaków.

Taƒsze po∏àczenia do sieci Plus
i do sieci stacjonarnych

Taryfa
Kubali
25

Taryfa
Kubali
40

Taryfa
Kubali
55

Taryfa
Kubali
75

Taryfa
Kubali
100

Taryfa
Kubali
180

Op∏ata za minut´ po∏àczenia
Do sieci Plus i sieci stacjonarnych
Do sieci Plus i sieci stacjonarnych
wieczorami i w weekendy
Do Swojaków
Aktywacja
Deaktywacja
Op∏ata miesi´czna

0,50 z∏

0,45 z∏

0,40 z∏

0,35 z∏

0,30 z∏

0,25 z∏

0,40 z∏

0,35 z∏

0,30 z∏

0,25 z∏

0,20 z∏

0,15 z∏

0,30 z∏

0,25 z∏

0,20 z∏

0,15 z∏
1 z∏
bezp∏atne
5 z∏

0,10 z∏

0,05 z∏

W ramach us∏ugi Taƒsze Po∏àczenia do Sieci Plus i do Sieci Stacjonarnych mo˝na wybraç tylko jeden rodzaj zni˝ki.
OkreÊlenie „wieczorami i w weekendy” oznacza czas mi´dzy godz. 18.00 oraz 8.00 od poniedzia∏ku do piàtku oraz ca∏à dob´ w soboty, niedziele i Êwi´ta.
STREFA PLUS to us∏uga, która umo˝liwia wykonywanie taƒszych po∏àczeƒ na numery stacjonarne, numery dost´powe do Internetu i numery w sieci Plus z
miejsca wybranego i wskazanego przez Abonenta w procesie aktywacji us∏ugi.

Strefa Plus

Taryfa
Kubali
25

Taryfa
Kubali
40

Taryfa
Kubali
55

Taryfa
Kubali
75

Taryfa
Kubali
100

Taryfa
Kubali
180

0,24 zł
2 zł

Op∏ata za minut´ po∏àczenia
Op∏ata miesi´czna
Aktywacja/deaktywacja/zmiana obszaru
Strefy Plus

2 zł

Abonent korzystajàcy z us∏ugi Strefa Plus mo˝e wybraç, czy po∏àczenia wykonywane ze Strefy Plus powinny pomniejszaç liczb´ minut wliczonych
w abonament oraz minut przyznawanych w ramach Us∏ugi Pakiet na Rozmowy, czy te˝ nie (domyÊlnie przypisywana jest zasada pomniejszania liczby minut
wliczonych w abonament oraz przyznanych w ramach Us∏ugi Pakiet na Rozmowy przez po∏àczenia wykonane w ramach Us∏ugi Strefa Plus). Po∏àczenia z Internetem w ramach Us∏ugi Strefa Plus dotyczà numerów: 123, 321 lub +48 601 100 123, +48 601 100 321.

--

PAKIETY SMS I MMS W SIECI PLUS

Rodzaj pakietu

Op∏ata miesi´czna
5 zł
5 zł
bezp∏atne

Pakiet 200 SMS-ów
Pakiet 50 MMS-ów
Aktywacja/deaktywacja

SMS-y i MMS-y przyznawane w ramach Pakietów SMS i MMS w sieci Plus wykorzystywane sà przed SMS-ami i MMS-ami wliczonymi w abonament.
PAKIETY INTERNETOWE

Rodzaj pakietu

Op∏ata miesi´czna
10 zł
15 zł
bezp∏atne

Pakiet 25 MB
Pakiet 50 MB
Aktywacja/deaktywacja

Pakiety Internetowe dotyczà po∏àczeƒ z APN: www.plus.pl, internet oraz <nazwa>.plusnet.pl i naliczane sà za ka˝de rozpocz´te 100 kB.
Op∏ata za Pakiety SMS, Pakiety MMS oraz Pakiety Internetowe pobierana jest z góry za ca∏y okres rozliczeniowy, bez wzgl´du na dat´ aktywacji.
Niewykorzystane w bie˝àcym okresie rozliczeniowym SMS-y/MMS-y/MB przyznane w ramach Pakietów SMS, Pakietów MMS oraz Pakietów Internetowych Abonent mo˝e wykorzystaç w 3 kolejnych okresach rozliczeniowych (sà one wykorzystywane w pierwszej kolejnoÊci).
Pakiet aktywowany w trakcie okresu rozliczeniowego uruchamiany jest w nast´pnym dniu po otrzymaniu zg∏oszenia i dost´pny jest do koƒca okresu
rozliczeniowego, w którym nastàpi∏o zg∏oszenie oraz przez ca∏y nast´pny okres rozliczeniowy.
Deaktywacja Pakietu SMS, Pakietu MMS oraz Pakietu Internetowego na ˝yczenie Abonenta nast´puje ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, w którym
nastàpi∏a rezygnacja. Koszt niewykorzystanych cz´Êci lub ca∏oÊci pakietu nie jest zwracany.

3. Po∏àczenia mi´dzynarodowe i po∏àczenia w roamingu mi´dzynarodowym
Tabela op¸at za po¸Ñczenia mi¢dzynarodowe

Numer strefy
taryfowej

Op∏ata
za minut´
po∏àczenia

1

1,83 z∏

Europa, Australia, Japonia, Kanada, USA

2,44 z∏

Afganistan, Alaska, Algieria, Arabia Saudyjska, Armenia, Autonomia Palestyƒska, Azerbejd˝an, Bahrajn, Bangladesz, Bhutan, Brunei, Chiny, Filipiny, Grenlandia, Gruzja, Hawaje, Hongkong, Indie, Indonezja, Irak, Iran, Izrael,
Jordania, Kambod˝a, Katar, Kirgistan, Korea P∏d., Korea P∏n., Kuwejt, Laos, Libia, Malezja, Maroko, Mongolia, Myanmar, Nepal, Nowa Zelandia, Pakistan, Singapur, Sri Lanka, Syria, Tad˝ykistan, Tajlandia, Tajwan, Tunezja, Turkmenistan, Uzbekistan, Zjednoczone Emiraty Arabskie (Abu Dhabi, Ad˝man, Dubaj, Al-Fud˝aira, Ras-al-Haima, Szard˝a,
Umm-al-Kaiwan)

7,63 z∏

Angola, Anguilla, Antarktyka, Antigua i Barbuda, Antyle Holenderskie, Argentyna, Aruba, Australian External Territories, Barbados, Belau, Belize, Benin, Bermudy, Boliwia, Botswana, Brazylia, Brytyjskie Wyspy Dziewicze,
Burkina Faso, Burundi, Chile, Czad, Diego Garcia, Dominika, Dominikana, D˝ibuti, Egipt, Ekwador, Erytrea, Etiopia, Falklandy, Fid˝i, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, Guam, Gujana Francuska, Gujana, Gwadelupa, Gwatemala, Gwinea, Gwinea Bissau, Gwinea Równikowa, Haiti, Honduras, Jamajka, Jemen, Kajmany, Kamerun, Kenia,
Kiribati, Kolumbia, Komory, Kongo, Kongo – Republika Demokratyczna, Kostaryka, Kuba, Lesotho, Liban, Liberia,
Madagaskar, Makao, Malawi, Malediwy, Mali, Mariany (Saipan), Martynika, Mauretania, Mauritius, Mayotte, Meksyk, Mikronezja, Montserrat, Mozambik, Namibia, Nauru, Niger, Nigeria, Nikaragua, Wyspa Niue, Wyspa Norfolk,
Nowa Kaledonia, Oman, Panama, Papua-Nowa Gwinea, Paragwaj, Peru, Polinezja Francuska, Puerto Rico, Republika Po∏udniowej Afryki, Republika Ârodkowoafrykaƒska, Reunion, Rwanda, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia,
Saint Vincent i Grenadyny, Salwador, Sao Tome, Samoa Amerykaƒskie, Samoa Zachodnie, Senegal, Seszele,
Sierra Leone, Somalia, Suazi, Sudan, Surinam, Tanzania, Timor Wschodni, Togo, Tokelau, Tonga, Trynidad
i Tobago, Turks i Ciacos, Tuvalu, Uganda, Urugwaj, Wallis i Futuna, Wenezuela, Wybrze˝e KoÊci S∏oniowej, Wyspy
Bahama, Wyspy Cooka, Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych, Wyspy Marshalla, Wyspa Êw. Heleny, Wyspy
Êw. Tomasza i Ksià˝´ca, Wyspy Salomona, Wyspy Êw. Piotra i Mikelona, Wyspa Wniebowstàpienia, Wyspy Zielone
go Przylàdka, Vanuatu, Zambia, Zanzibar, Zimbabwe

2

3

Kraj lub Terytorium

Wybrany kierunek mi¢dzynarodowy to us∏uga, w ramach której Abonent mo˝e wybraç maksymalnie 3 numery kierunkowe do krajów dost´p
nych w us∏udze, z którymi mo˝e realizowaç tanie po∏àczenia. W us∏udze dost´pne sà kraje z pierwszej strefy taryfowej po∏àczeƒ mi´dzynarodowych,
prezentowanej w tabeli op∏at za po∏àczenia mi´dzynarodowe.

Wybrany kierunek mi´dzynarodowy

Wszystkie taryfy
0,73 z∏
1,22 z∏
2,44 z∏
2,44 z∏
bezp∏atne

Op∏ata za minut´ po∏àczenia z numerem zagranicznej sieci stacjonarnej
Op∏ata za minut´ po∏àczenia z numerem zagranicznej sieci komórkowej
Op∏ata miesi´czna za ka˝dy wybrany numer kierunkowy
Aktywacja us∏ugi/zmiana listy krajów
Deaktywacja us∏ugi
SMS i MMS mi´dzynarodowy

0,61 z∏
2,44 z∏

Op∏ata za SMS mi´dzynarodowy
Op∏ata za MMS mi´dzynarodowy

Roaming mi´dzynarodowy – z wy∏àczeniem us∏ug wykonywanych w ramach Us∏ugi Sta∏e Stawki w Roamingu i us∏ug opartych na pakietowej transmisji da
nych (m.in. MMS), op∏ata za us∏ugi wychodzàce w roamingu mi´dzynarodowym jest to op∏ata lokalnego operatora zagranicznego, powi´kszona o 15% mar˝y
sieci Plus. Ca∏oÊç podlega opodatkowaniu polskim podatkiem VAT wg stawki 22%. Op∏ata za po∏àczenie przychodzàce w roamingu mi´dzynarodowym jest

--

to op∏ata jak za po∏àczenie mi´dzynarodowe, zgodnie z wybranà taryfà. W przypadku niektórych sieci za us∏ugi przychodzàce obowiàzuje dodatkowa op∏ata
operatora zagranicznego, do której jest doliczana mar˝a w wysokoÊci 15%. Ca∏oÊç podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawki 22%.
Op∏aty operatorów obs∏ugujàcych us∏ugi roamingowe sieci Plus (z wy∏àczeniem op∏at za us∏ugi wykonywane w ramach Us∏ugi Sta∏e Stawki w Roamingu
i us∏ugi oparte na pakietowej transmisji danych) w krajach zwanych potocznie rajami podatkowymi zosta∏y powi´kszone o 22%. Do tej kwoty doliczana
jest mar˝a w wysokoÊci 15%, po czym ca∏oÊç podlega opodatkowaniu polskim podatkiem VAT wg stawki 22%. Lista krajów uznanych za raje podatkowe
dost´pna jest na stronie internetowej: www.plus.pl.
Szczegó∏owe informacje o op∏atach operatorów w poszczególnych krajach dost´pne sà na stronie internetowej: www.plus.pl.
W okresie 25.06.2007-30.06.2007 wszystkim Abonentom korzystajàcym z Taryf Kubali zostanie automatycznie aktywowana us∏uga Sta∏e Stawki w Roa
mingu. Od tego momentu op∏aty za wykonane po∏àczenia g∏osowe oraz SMS-y w roamingu naliczane b´dà zgodnie z us∏ugà Sta∏e Stawki w Roamingu
(Abonenci zostanà poinformowani SMS-em o dok∏adnym terminie zmiany systemu naliczania op∏at za po∏àczenia g∏osowe oraz SMS-y w roamingu).
Abonentom, którzy po 25.06.2007 aktywujà kart´ SIM w jednej z Taryf Kubali lub zmienià taryf´ na jednà z Taryf Kubali us∏uga Sta∏e Stawki w Roamingu
zostanie automatycznie aktywowana w ciàgu 48 godzin od momentu aktywacji karty SIM lub zmiany taryfy.
Us¸uga Sta¸e Stawki w Roamingu
Po∏àczenia g∏osowe wykonywane w roamingu
do:

Polska

Unia Europejska

Unia Europejska

4,27 z∏

4,27 z∏

6,10 z∏

6,10 z∏

pozosta∏e kraje Europy

6,10 z∏

6,10 z∏

4,27 z∏

6,10 z∏

pozosta∏e kraje Êwiata

6,10 z∏

6,10 z∏

6,10 z∏

6,10 z∏

z:

pozosta∏e kraje Europy

pozosta∏e kraje Âwiata

Powy˝sze op∏aty nie dotyczà po∏àczeƒ wyszczególnionych poni˝ej:
Po∏àczenia z Rosji, Egiptu, Chin, Serbii, Tad˝ykistanu we wszystkich kierunkach

13,42 z∏

Po∏àczenia za poÊrednictwem operatorów zaliczanych do Grupy taƒszych operatorów we wszystkich kierunkach

3,05 z∏

Informacje o operatorach znajdujàcych si´ aktualnie w Grupie taƒszych operatorów znajdujà si´ na stronie internetowej: www.plus.pl.
Koszt SMS-a wys∏anego w roamingu:
SMS

0,98 z∏

Us∏ugi pakietowej transmisji danych w roamingu

Cena za jednostk´ taryfikacyjnà
Strefa 1

Strefa 2

Jednostka
taryfikacyjna

Po∏àczenie przez APN: wap.plus.pl

3,66 z∏

6,10 z∏

50 kB

Po∏àczenie przez APN: www.plus.pl; internet oraz inne APN

4,88 z∏

7,32 z∏

100 kB

Lista operatorów w poszczególnych strefach dost´pna jest na stronie internetowej: www.plus.pl.
Op∏aty za pobranie i wys∏anie danych naliczane sà oddzielnie (w ramach jednej sesji w rozliczeniu dziennym).
MMS w roamingu

Cena za jednostk´ taryfikacyjnà

Jednostka taryfikacyjna

Wys∏anie MMS-a na numer krajowy lub na adres e-mail

3,40 z∏

100 kB

Wys∏anie MMS-a na numer mi´dzynarodowy

7 z∏

100 kB

Odebranie MMS-a

3 z∏

100 kB

4. Us¸ugi dodatkowe

Opłaty
Internet (po∏àczenie komutowane HSCSD, CSD)
Przez ca∏à dob´ (za minut´ po∏àczenia)
WAP (po∏àczenie komutowane HSCSD, CSD)
Przez ca∏à dob´ (za minut´ po∏àczenia)
Pakietowa Transmisja Danych (GPRS)
WAP 10 kB (APN: wap.plus.pl)
Internet 100 kB (APN: www.plus.pl, internet)
Prywatne APN dost´pne publicznie, 100 kB (APN: <nazwa>.plusnet.pl)
Poczta G∏osowa
Po∏àczenie ze skrytki poczty g∏osowej do numeru jej w∏aÊciciela w sieci Plus
Po∏àczenie ze skrytkà z w∏asnego numeru telefonu (za minut´ po∏àczenia)
PlusNet
Op∏ata aktywacyjna
Op∏ata miesi´czna – Profil Srebrny
Op∏ata miesi´czna – Profil Zielony

--

0,31 z∏
0,31 z∏
0,12 z∏
0,12 z∏
0,12 z∏
bezp∏atne
0,31 z∏
6,10 z∏
6,10 z∏
bezp∏atne

PlusNet – Dost´p G∏osowy
Op∏ata za minut´ po∏àczenia z numerem 4444
Infocentrum
Op∏ata miesi´czna
Op∏ata za minut´ przyj´tego po∏àczenia g∏osowego
Informacja o rachunku bie˝àcym
Op∏ata za krajowà wiadomoÊç SMS z numeru 2580
Op∏ata jednorazowa za po∏àczenie krajowe z numerem 2580
Numer Ulgowy
Op∏ata miesi´czna
Op∏ata za minut´ przyj´tego po∏àczenia g∏osowego
Op∏ata za minut´ po∏àczenia z Numerem Ulgowym
Pilot Plus
Op∏ata za wys∏anie jednej wiadomoÊci po wybraniu poleceƒ z grupy Pilot Plus w ramach menu Plus Mega
Po∏àczenia g∏osowe po wybraniu opcji INFORMACJI wÊród poleceƒ z grupy Pilot Plus w menu Plus Mega
Wysy∏anie faksów
Op∏ata aktywacyjna
Op∏ata miesi´czna
Faks Plus
Op∏ata aktywacyjna
Op∏ata miesi´czna
Dane Plus
Op∏ata aktywacyjna
Op∏ata miesi´czna
Przekazywanie po∏àczeƒ
Do sieci Plus i do krajowych sieci stacjonarnych
Do innych krajowych sieci komórkowych
Po∏àczenie konferencyjne
Oczekiwanie na po∏àczenie
Zawieszenie po∏àczenia
Rachunek szczegó∏owy standardowy
Rachunek szczegó∏owy – na ˝àdanie
Po∏àczenie z numerem Dzia∏u Obs∏ugi Klienta (2601) i Dzia∏u Windykacji Nale˝noÊci (2607) – Automatyczny
System Informacji G∏osowej
Po∏àczenie z numerem Dzia∏u Obs∏ugi Klienta (2601) i Dzia∏u Windykacji
Nale˝noÊci (2607) – jednorazowa op∏ata za po∏àczenie z konsultantem
Po∏àczenia z numerami alarmowymi (112, 986, 997, 998, 999)
Identyfikacja numeru dzwoniàcego CLIP
Zastrze˝enie prezentacji numeru dzwoniàcego CLIR
Ponowna aktywacja
Wymiana wadliwej karty aktywacyjnej SIM
Wymiana karty aktywacyjnej SIM o pojemnoÊci 8 kB na kart´ aktywacyjnà SIM z aplikacjà STK
Zmiana taryfy na taryf´ z wy˝szà lub równà op∏atà abonamentowà
Zmiana taryfy z taryfy z wy˝szà op∏atà abonamentowà na taryf´ z ni˝szà op∏atà abonamentowà
Przeniesienie numeru mi´dzy operatorami sieci komórkowych

0,29 z∏
2379 z∏
0,61 z∏
0,29 z∏
0,29 z∏
915 z∏ (opcja 1 000 min/miesiàc)/
2 379 z∏ (opcja 3 500 min/miesiàc)
0,68 z∏
0,24 z∏
0,92 z∏
bezp∏atne
bezp∏atne
bezp∏atne
6,10 z∏
12,20 z∏
6,10 z∏
12,20 z∏
0,24 z∏
0,73 z∏
bezp∏atne
bezp∏atne
bezp∏atne
bezp∏atne
6,10 z∏
bezpłatne
0,95 z∏
us∏uga bezp∏atna
bezp∏atne
us∏uga bezp∏atna
bezp∏atne
bezp∏atne
bezp∏atne
bezp∏atne
50 z∏
120 z∏

Aby po∏àczyç si´ z serwisem WAP, wybierz numer 234 lub +48 601 100 234.
Dost´p do niektórych serwisów w ramach stron WAP jest dodatkowo p∏atny. Informacja o tym, ˝e serwis jest p∏atny, wraz z wysokoÊcià op∏aty za korzystanie z danego serwisu, pojawi si´ na wyÊwietlaczu telefonu. WejÊcie do odp∏atnego serwisu WAP jest mo˝liwe po akceptacji przez Abonenta wysokoÊci
dodatkowej op∏aty. W przypadku braku akceptacji, dost´p do serwisu jest zablokowany, a dodatkowa op∏ata nie jest naliczana.
Aby po∏àczyç si´ z Internetem, wybierz numer: 123, 321 lub +48 601 100 123, +48 601 100 321.
Op∏aty za pobranie i wys∏anie danych naliczane sà oddzielnie (w ramach jednej sesji w rozliczeniu dziennym). Op∏aty za po∏àczenie z APN: wap.plus.pl
– naliczane sà za ka˝de rozpocz´te 10 kB. Op∏aty za po∏àczenia z APN: www.plus.pl, internet oraz <nazwa>.plusnet.pl naliczane sà za ka˝de rozpocz´te 100
kB. APN (Access Point Name) oznacza nazw´ punktu dost´pu do sieci informatycznej, jak np. dost´p do Internetu lub serwisu WAP.
Us∏uga rachunek szczegó∏owy na ˝àdanie jest us∏ugà p∏atnà i oznacza, ˝e na wniosek Abonenta mo˝e zostaç wys∏any rachunek szczegó∏owy za dowolny
okres rozliczeniowy (duplikat rachunku szczegó∏owego) z ostatnich 12 miesi´cy wstecz, liczonych od dnia z∏o˝enia wniosku przez Abonenta.
Us∏uga wysy∏anie faksów oznacza mo˝liwoÊç realizacji po∏àczeƒ przesy∏ania faksów. Op∏aty za czas po∏àczenia naliczane sà zgodnie z wybranà taryfà.
Op∏ata za zmian´ taryfy zale˝y wy∏àcznie od wysokoÊci podstawowej op∏aty z tytu∏u abonamentu.
Zmiana taryf mo˝liwa jest od poczàtku nowego okresu rozliczeniowego. Zmiana taryfy jest równoznaczna z anulowaniem niewykorzystanych minut/SMS-ów/MMS-ów/kB WAP wliczonych w abonament. Niewykorzystane SMS-y, MMS-y oraz MB Internet z us∏ug Pakiety SMS, Pakiety MMS oraz Pakiety Internetowe nie sà anulowane w przypadku zmiany taryfy na jednà z Taryf Kubali.

Inne us∏ugi

Op∏ata
zgodnie z op∏atà za SMS
18,30 z∏
122 z∏ – poza promocjà

Info Plus, Chat Plus
Blokowanie po∏àczeƒ
Aktywacja w sieci Plus i przydzia∏ numeru

--

Wymiana karty aktywacyjnej SIM w przypadku uszkodzenia,
kradzie˝y, utraty lub zablokowania
Zawieszenie us∏ugi na ˝yczenie Abonenta
Op∏ata z tytu∏u przeniesienia praw i obowiàzków wynikajàcych
z umowy o Êwiadczenie us∏ug telekomunikacyjnych
Wybór numeru telefonu typu Z∏oty

61 z∏ – op∏ata jednorazowa
30,50 z∏ – op∏ata jednorazowa
30,50 z∏ – op∏ata jednorazowa

Zmiana numeru
Blokada po∏àczeƒ wychodzàcych z tytu∏u przekroczonego terminu p∏atnoÊci
za rachunek telefoniczny
Zawieszenie wszelkich us∏ug telekomunikacyjnych z tytu∏u
przekroczonego terminu p∏atnoÊci za rachunek telefoniczny
Us∏uga Kto Dzwoni∏?

305 z∏ – op∏ata jednorazowa
61 z∏ – op∏ata jednorazowa
20 z∏
74,99 z∏
bezp∏atne

Zawieszenie us∏ugi na ˝yczenie Abonenta jest mo˝liwe na okres nie d∏u˝szy ni˝ 6 miesi´cy.

5. Us∏ugi o podwy˝szonej op∏acie
Zakresy numerów SMS Premium
8000 – 8099
7000 – 7049 70000 – 70499
7050 – 7099 70500 – 70999
7100 – 7199 71000 – 71999
7200 – 7299 72000– 72999
7300 – 7399 73000 – 73999
7400 – 7499 74000 – 74999
7500 – 7599 75000 – 75999
7600 – 7699 76000 – 76999
7700 – 7799 77000 – 77999
7800 – 7899 78000 – 78999
7900 – 7999 79000 – 79999

Zakresy numerów MMS Premium
901000 – 901999
902000 – 902999
903000 – 903999
904000 – 904999
905000 – 905999
906000 – 906999
907000 – 907999
908000 – 908999
909000 – 909999
910000 – 910999

SMS Premium
Op∏ata
Zakresy numerów SMS Premium
bezp∏atne
91000 – 91099
0,61 z∏
91100 – 91199
0,92 z∏
91200 – 91299
1,22 z∏
91300 – 91399
2,44 z∏
91400 – 91499
3,66 z∏
91500 – 91599
4,88 z∏
91600 – 91699
6,10 z∏
91700 – 91799
7,32 z∏
91800 – 91899
8,54 z∏
91900 – 91999
9,76 z∏
10,98 z∏
MMS Premium
Op∏ata
Zakresy numerów MMS Premium
911000 – 911999
1,22 z∏
912000 – 912999
2,44 z∏
913000 – 913999
3,66 z∏
914000 – 914999
4,88 z∏
915000 – 915999
6,10 z∏
916000 – 916999
7,32 z∏
917000 – 917999
8,54 z∏
918000 – 918999
9,76 z∏
919000 – 919999
10,98 z∏
920000 – 910999
12,20 z∏

Op∏ata
12,20 z∏
13,42 z∏
14,64 z∏
15,86 z∏
17,08 z∏
18,30 z∏
19,52 z∏
20,74 z∏
21,96 z∏
23,18 z∏

Op∏ata
13,42 z∏
14,64 z∏
15,86 z∏
17,08 z∏
18,30 z∏
19,52 z∏
20,74 z∏
21,96 z∏
23,18 z∏
24,40 z∏

Op∏ata pobierana w ramach Us∏ugi SMS/MMS Premium dotyczy wy∏àcznie us∏ug dost´pnych w ramach podanego w cenniku zakresu numerów.
Podane op∏aty obowiàzujà przez 24 godziny na dob´, przez 7 dni w tygodniu. Op∏ata za wys∏anie jednej wiadomoÊci tekstowej SMS/MMS jest jednakowa
i niezale˝na od u˝ywanej taryfy.
Udost´pnianie poszczególnych numerów SMS/MMS Premium b´dzie og∏aszane w materia∏ach informacyjnych firmy Polkomtel S.A., na stronie internetowej www.plus.pl lub w materia∏ach informacyjnych publikowanych przez dostawców us∏ug SMS/MMS Premium.

Dost´p do serwisów rozrywkowych i informacyjnych
Op∏ata za po∏àczenie z numerami serwisów
rozrywkowych i informacyjnych
Zakres numerów

Op∏ata za minut´ po∏àczenia
2,28 z∏
2,44 z∏
2,56 z∏
4,22 z∏
4,88 z∏
0,61 z∏
1,22 zł
2,44 z∏
3,66 z∏
4,88 z∏
6,10 z∏
7,32 z∏
8,54 z∏
9,76 z∏
10,98 z∏

605 70 5xxx
605 70 6xxx
605 70 7xxx
605 70 8xxx
605 70 9xxx
*70y
*71y
*72y
*73y
*74y
*75y
*76y
*77y
*78y
*79y
x – dowolna cyfra z zakresu 0-9
y – dowolny ciàg cyfr z zakresu 0-9
Od *70y do *74y – naliczanie op∏at za po∏àczenia za ka˝de rozpocz´te 60 sekund
Od *75y do *79y – naliczanie op∏at za po∏àczenia za ka˝de rozpocz´te 30 sekund

--

6. Informacje ogólne
Abonament jest naliczany miesi´cznie i p∏atny z góry.
Kara umowna, jakiej Polkomtel S.A. mo˝e ˝àdaç od Abonenta z tytu∏u u˝ywania bez zgody Polkomtel S.A. w adapterach kart SIM aktywowanych w sieci
Plus, lub kierowania bez zgody Polkomtel S.A. do sieci Plus ruchu z innych sieci telekomunikacyjnych za pomocà kart SIM dzia∏ajàcych w sieci Plus, lub
udost´pniania przez Abonenta us∏ug bez zgody Polkomtel S.A., w celu uzyskania korzyÊci majàtkowych innym podmiotom, lub wykorzystywania telefonu
i karty SIM lub urzàdzenia telekomunikacyjnego niezgodnie z przepisami prawa lub niezgodnie z umowà o Êwiadczenie us∏ug telekomunikacyjnych przez
Polkomtel S.A., wynosi 5 000 z∏ za ka˝dà kart´ SIM u˝ywanà w taki sposób. Nie wy∏àcza to uprawnienia Polkomtel S.A. do ˝àdania od Abonenta odszkodo
wania, przewy˝szajàcego wysokoÊç zastrze˝onej kary umownej na zasadach ogólnych.
Kaucja. Zgodnie z Regulaminem Êwiadczenia us∏ug telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. dla Abonentów, Polkomtel S.A. zastrzega sobie prawo
uzale˝nienia zawarcia umowy o Êwiadczenie us∏ug telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. lub jej wykonania od wp∏acenia przez Abonenta kaucji. Kaucja
nie ma charakteru zaliczki ani przedp∏aty z tytu∏u jakichkolwiek nale˝noÊci wobec Polkomtel S.A. Polkomtel S.A. ma prawo ˝àdaç w momencie podpisania
umowy o Êwiadczenie us∏ug telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. oraz w trakcie jej trwania kaucji w wysokoÊci nieprzekraczajàcej jednorazowo kwoty
7 600 z∏ dla ka˝dej karty SIM. Kaucja nie podlega podatkowi VAT.
KB WAP Wliczone w abonament. KB WAP wliczone w abonament (kilobajty do wykorzystania w ramach Us∏ugi Pakietowej Transmisji Danych (GPRS) WAP
wliczone w abonament) mogà byç wykorzystane na po∏àczenia z APN: wap.plus.pl. Po∏àczenia z APN: wap.plus.pl naliczane sà za ka˝de rozpocz´te 10 kB.
Dost´p do niektórych serwisów w ramach stron WAP jest dodatkowo p∏atny. Informacja o tym, ˝e serwis jest p∏atny, wraz z wysokoÊcià op∏aty za korzystanie z
danego serwisu, pojawi si´ na wyÊwietlaczu telefonu. WejÊcie do odp∏atnego serwisu WAP jest mo˝liwe po akceptacji przez Abonenta wysokoÊci dodatkowej
op∏aty. W przypadku braku akceptacji, dost´p do serwisu jest zablokowany, a dodatkowa op∏ata nie jest naliczana. Niewykorzystanie kB WAP wliczonych w
abonament nie powoduje obni˝ki op∏aty za abonament za dany okres rozliczeniowy. Liczba kB WAP wliczonych w abonament do wykorzystania w danym
okresie rozliczeniowym liczona jest proporcjonalnie do liczby dni obowiàzywania danej taryfy w tym okresie rozliczeniowym.
KolejnoÊç us∏ug. Je˝eli Abonent wykorzysta∏ ju˝ wszystkie minuty przyznane w ramach us∏ugi Pakiet na Rozmowy oraz minuty wliczone w abonament
i korzysta z wi´cej ni˝ jednej spoÊród us∏ug: Strefa Plus, Swojaki, Taƒsze Po∏àczenia do Sieci Plus i do Sieci Stacjonarnych, to op∏aty za po∏àczenie, które spe∏nia
warunki kilku z tych us∏ug, naliczane sà w nast´pujàcej kolejnoÊci: jako pierwsza us∏uga Taƒsze Po∏àczenia do sieci Plus i do Sieci Stacjonarnych – do Swojaków, nast´pnie wg kolejnoÊci: Swojaki, Strefa Plus, Taƒsze Po∏àczenia do Sieci Plus i do Sieci Stacjonarnych – do Sieci Plus i Sieci Stacjonarnych Wieczorami
i w Weekendy, Taƒsze Po∏àczenia do Sieci Plus i do Sieci Stacjonarnych – do sieci Plus i sieci stacjonarnych.
Minimalna op∏ata za us∏ug´ telekomunikacyjnà wynosi 1 grosz netto. Op∏aty wy˝sze ni˝ 1 gr netto zaokràglane sà zgodnie z zasadami arytmetyki, tj. kwoty
do 0,5 gr netto pomija si´, a 0,5 gr netto i wi´cej zaokràgla si´ do pe∏nego grosza netto.
Minuty, SMS-y, MMS-y, kB WAP, MB Internet wliczone w abonament lub przyznawane w ramach wszelkich pakietów okreÊlonych w cenniku, je˝eli nie
zaznaczono inaczej, nie mogà byç wykorzystywane na us∏ugi wykonywane w roamingu, us∏ugi mi´dzynarodowe, us∏ugi Premium Rate, us∏ugi dost´pu do
serwisów rozrywkowych i informacyjnych, us∏ugi wysy∏ania faksów, us∏ugi po∏àczeƒ komutowanej transmisji danych oraz po∏àczeƒ z siecià Internet.
Minuty wliczone w abonament. Minuty wliczone w abonament mogà byç wykorzystane na po∏àczenia g∏osowe do operatora Polkomtel S.A. oraz
dostawców Êwiadczàcych us∏ugi telekomunikacyjne z wykorzystaniem sieci tego operatora, do operatora Polska Telefonia Komórkowa Centertel sp. z o.o.
oraz dostawców Êwiadczàcych us∏ugi telekomunikacyjne z wykorzystaniem sieci tego operatora, do operatora Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o. oraz
dostawców Êwiadczàcych us∏ugi telekomunikacyjne z wykorzystaniem sieci tego operatora, do operatora P4 sp. z o.o. oraz dostawców Êwiadczàcych us∏ugi
telekomunikacyjne z wykorzystaniem sieci tego operatora oraz do operatorów sieci stacjonarnych. Niewykorzystanie minut wliczonych w abonament nie
powoduje obni˝ki op∏aty za abonament za dany okres rozliczeniowy. Liczba minut w abonamencie do wykorzystania w danym okresie rozliczeniowym liczo
na jest proporcjonalnie do liczby dni obowiàzywania danej taryfy w tym okresie rozliczeniowym.
MMS to us∏uga przekazywania wiadomoÊci multimedialnych, mogàcych zawieraç oprócz tekstu tak˝e zdj´cia, dêwi´k, animacje czy filmiki. MMS mo˝na
wysy∏aç na telefon komórkowy lub adres e-mail. Op∏ata za jednego MMS-a naliczana jest za ka˝de rozpocz´te 100 kB.
MMS-y wliczone w abonament. MMS-y wliczone w abonament mogà byç wykorzystane na MMS-y wys∏ane na numery komórkowe oraz na adresy poczty
elektronicznej (e-mail). Liczba MMS-ów wliczonych w abonament pomniejszana jest ka˝dorazowo, w przypadku gdy wiadomoÊç MMS przekroczy ka˝de
kolejne 100 kB. Niewykorzystanie MMS-ów wliczonych w abonament, nie powoduje obni˝ki op∏aty za abonament za dany okres rozliczeniowy. Liczba
MMS-ów w abonamencie do wykorzystania w danym okresie rozliczeniowym liczona jest proporcjonalnie do liczby dni obowiàzywania danej taryfy w tym
okresie rozliczeniowym.
Op∏aty w cenniku – je˝eli nie zaznaczono inaczej, op∏aty za us∏ugi wyszczególnione w cenniku nie dotyczà us∏ug wykonywanych w roamingu, us∏ug
mi´dzynarodowych, us∏ug Premium Rate, us∏ugi dost´pu do serwisów rozrywkowych i informacyjnych, us∏ugi wysy∏ania faksów, us∏ugi po∏àczeƒ komuto
wanej transmisji danych oraz po∏àczeƒ z siecià Internet.
Op∏aty za po∏àczenia naliczane sà za ka˝dà rozpocz´tà sekund´, z wyjàtkiem us∏ug rozliczanych z ka˝de rozpocz´te 30 sekund: Po∏àczenie
Mi´dzynarodowe, Wybrany Kierunek Mi´dzynarodowy, Internet, WAP, PlusNet – Dost´p G∏osowy, Infocentrum, Numer Ulgowy, Przekazywanie
Po∏àczeƒ, Dost´p do Serwisów Rozrywkowych i Informacyjnych (cz´Êç zakresu numeracji oznaczona w cenniku od *75y do *79y) oraz us∏ug rozlicza
nych za ka˝de rozpocz´te 60 sekund: Poczta G∏osowa – po∏àczenie ze skrytkà z w∏asnego numeru telefonu, dost´p do serwisów rozrywkowych
i informacyjnych (cz´Êç zakresu numeracji oznaczona w cenniku od *70y do *74y), po∏àczenia g∏osowe wychodzàce w roamingu naliczane wg sta∏ych
stawek wyszczególnionych w cenniku.
Op∏aty za us∏ugi naliczane sà za ka˝dà rozpocz´tà jednostk´ taryfikacyjnà.
Op∏aty za us∏ugi telekomunikacyjne okreÊlone w rachunku telefonicznym wyra˝one sà w z∏otych polskich.
Op∏aty za us∏ugi wskazane w cenniku jako „bezp∏atne” sà uiszczane w ramach abonamentu.
Pilot Plus:
• to us∏uga informacyjna, w ramach której mo˝na uzyskaç informacj´ o najbli˝szym bankomacie, seansie kinowym, campingu czy lekarzu,
• umo˝liwia wyszukanie odpowiednich obiektów przy pomocy nast´pujàcych poleceƒ w menu: Sklep, Bankomat, Bank, Kultura/Kino, Kultura/Seans,
Kultura/Spektakl, Poczta, Hotel, Camping, Supermarkety, Lekarz, Apteki, Stacje benzynowe/Dowolna, Stacje benzynowe/Orlen, Pomoc drogowa,
Gastronomia, Szukaj.
Polkomtel S.A. spó∏ka z siedzibà w Warszawie, ul. Post´pu 3, 02-676 Warszawa, zarejestrowana w Sàdzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydzia∏
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sàdowego, pod nr. KRS: 20908, kapita∏ zak∏adowy: 2 050 000 000 z∏ (w pe∏ni wp∏acony), NIP: 527-10-37-727, REGON:
011307968, b´dàca operatorem sieci cyfrowej telefonii komórkowej Plus, mo˝e Êwiadczyç us∏ugi na warunkach innych ni˝ okreÊlono w cenniku.
Po∏àczenia z numerami 0-800 i 0-700 w sieci TP S.A. sà zablokowane. Op∏aty za po∏àczenia z numerami us∏ugowymi, zaczynajàcymi si´ od cyfry 9 (np.
TAXI), naliczane sà zgodnie z wybranà taryfà. W niektórych przypadkach przy po∏àczeniu z numerami us∏ugowymi (w szczególnoÊci zaczynajàcymi si´
od cyfry 9 lub 118) op∏ata za po∏àczenia mo˝e byç inna ni˝ w wybranej taryfie, o czym Abonent zostanie poinformowany specjalnà zapowiedzià s∏ownà.
Roz∏àczenie si´ Abonenta w trakcie ods∏uchiwania zapowiedzi s∏ownej (tj. przed uzyskaniem po∏àczenia) spowoduje, ˝e op∏ata za po∏àczenie z wybranym
numerem us∏ugowym nie zostanie naliczona. Po∏àczenia z numerami us∏ugowymi zaczynajàcymi si´ od cyfry 9 lub 118 nie pomniejszajà liczby minut wliczonych w abonament oraz liczby minut dost´pnej w us∏udze Pakiet na Rozmowy.
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Roaming mi´dzynarodowy dla Abonentów sieci Plus – z wy∏àczeniem us∏ug wykonywanych w ramach Us∏ugi Sta∏e Stawki w Roamingu i us∏ug opartych
na pakietowej transmisji danych – do op∏aty operatora zagranicznego jest doliczana mar˝a w wysokoÊci 15%. Dla roamingu mi´dzynarodowego w sieciach
operatorów zagranicznych, dzia∏ajàcych w krajach (terytoriach) wymienionych w Ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us∏ug – za∏àcznik
nr 5 (Dz.U. nr 54, poz. 535 z póên. zm.), op∏ata operatora zagranicznego jest powi´kszona o 22%, a nast´pnie do ca∏oÊci jest doliczana mar˝a w wyso
koÊci 15%. Ca∏oÊç op∏aty, z uwzgl´dnieniem doliczeƒ i mar˝ podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawki 22%. Op∏ata za po∏àczenie przychodzàce
w roamingu mi´dzynarodowym naliczana jest jak za po∏àczenie mi´dzynarodowe, zgodnie z planem taryfowym (w przypadku niektórych sieci obowiàzuje
dodatkowa op∏ata operatora zagranicznego, do której jest doliczana mar˝a w wysokoÊci 15% – szczegó∏owe informacje na temat op∏at za po∏àczenia przychodzàce w roamingu mi´dzynarodowym dla poszczególnych operatorów dost´pne sà na stronie: www.plus.pl). Ca∏oÊç op∏aty za po∏àczenie przychodzàce,
z uwzgl´dnieniem doliczeƒ i mar˝, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawki 22%.
Abonentom Taryf Kubali aktywowana zostanie Us∏uga Sta∏e Stawki w Roamingu, wed∏ug której rozliczane b´dà g∏osowe po∏àczenia wychodzàce oraz SMS-y
w roamingu, zgodnie z terminami wyszczególnionymi w cenniku.
SMS to wiadomoÊç wysy∏ana z telefonu GSM, zawierajàca nie wi´cej ni˝ 160 znaków alfanumerycznych kodowanych na 7 bitach lub nie wi´cej ni˝ 140 bajtów
danych w postaci binarnej, zgodnie z normami ETSI GSM. W przypadku jednorazowego przes∏ania wiadomoÊci zawierajàcej wi´cej ni˝ 160 znaków alfanumerycznych lub wi´cej ni˝ 140 bajtów danych w postaci binarnej, tekst lub dane sà dzielone na odpowiednià liczb´ SMS-ów, z których ka˝dy obcià˝any jest
op∏atà indywidualnie, zgodnie z cennikiem. W przypadku przesy∏ania wiadomoÊci zawierajàcej polskie znaki (np.: à, ´, ∏) z wykorzystaniem aparatu telefonicz
nego kodujàcego polskie znaki (tryb UNICODE), d∏ugoÊç wiadomoÊci wynosi maksymalnie 70 znaków alfanumerycznych.
SMS-y wliczone w abonament. SMS-y wliczone w abonament mogà byç wykorzystane wy∏àcznie na SMS-y wys∏ane na numery komórkowe. Niewykorzystanie SMS-ów wliczonych w abonament nie powoduje obni˝ki op∏aty za abonament za dany okres rozliczeniowy. Liczba SMS-ów w abonamencie do
wykorzystania w danym okresie rozliczeniowym liczona jest proporcjonalnie do liczby dni obowiàzywania danej taryfy w tym okresie rozliczeniowym.
Sposoby obni˝ania kosztów us∏ug nie dotyczà po∏àczeƒ, SMS-ów, MMS-ów na numery Sami Swoi.
Us∏uga Infocentrum jest dost´pna wy∏àcznie dla Abonentów sieci Plus, posiadajàcych karty SIM z numerem zaczynajàcym si´ od 605 80. Dla tych numerów
nie mogà byç uruchomione us∏ugi: Numer Ulgowy, Po∏àczenie Mi´dzynarodowe oraz Roaming Mi´dzynarodowy. Po∏àczenia z numerami sieci Plus rozpoczy
najàcymi si´ od 605 80 sà bezp∏atne, za po∏àczenia p∏aci strona odbierajàca po∏àczenie.
• Pierwsze 3 000 minut przyj´tych po∏àczeƒ g∏osowych w danym okresie rozliczeniowym jest wliczone w op∏at´ miesi´cznà. Naliczanie op∏at za po∏àczenia
za ka˝de rozpocz´te 30 sekund. Wszystkie inne op∏aty dla kart SIM z uruchomionà us∏ugà Infocentrum sà naliczane zgodnie z taryfà Plus Relaks.
Us∏uga Kto Dzwoni∏? to us∏uga, w ramach której przekazywana jest Abonentowi informacja o nieodebranym po∏àczeniu. Informacja o nieodebranym
po∏àczeniu wysy∏ana jest SMS-em w nast´pujàcych sytuacjach: gdy Abonent mia∏ wy∏àczony telefon, by∏ poza zasi´giem sieci, prowadzi∏ innà rozmow´
i nie mia∏ aktywnej Us∏ugi Po∏àczenia Oczekujàce, dzwoniàcy po∏àczy∏ si´ z pocztà g∏osowà Abonenta i nie pozostawi∏ wiadomoÊci. SMS zawiera numer
telefonu oraz dat´ i godzin´ nieodebranego po∏àczenia. SMS nie zostanie wys∏any, je˝eli system nie rozpozna numeru dzwoniàcego (np. osoba dzwoniàca
ma w∏àczonà us∏ug´ CLIR – numer jest zastrze˝ony).
Us∏uga MMS Premium umo˝liwia Abonentom sieci Plus korzystanie w rozszerzonym zakresie z serwisów informacyjnych lub rozrywkowych w oparciu o multimedialny przekaz wiadomoÊci. Op∏aty za wysy∏anie wiadomoÊci multimedialnych MMS ponosi osoba wysy∏ajàca. Je˝eli Abonent dokona∏ zamówienia us∏ugi
odp∏atnego otrzymywania wiadomoÊci multimedialnej MMS, op∏at´ za ka˝dego otrzymanego MMS-a ponosi Abonent sieci Plus dokonujàcy tego zamówienia.
Us∏uga Numer Ulgowy jest dost´pna wy∏àcznie dla Abonentów sieci Plus, posiadajàcych karty SIM z numerem zaczynajàcym si´ od 605 81 oraz posiada
jàcych odpowiednià infrastruktur´ telekomunikacyjnà. Op∏aty za po∏àczenia z Numerem Ulgowym sieci Plus sà dzielone pomi´dzy inicjujàcego i odbiera
jàcego po∏àczenie. Wszystkie inne op∏aty dla kart SIM z numerem zaczynajàcym si´ od 605 81 sà naliczane zgodnie z planem taryfowym Relaks. Dla tych
numerów nie mogà byç uruchomione us∏ugi: Infocentrum, Po∏àczenia Mi´dzynarodowe oraz Roaming Mi´dzynarodowy. Abonenci sieci Plus inicjujàcy
po∏àczenie z Numerem Ulgowym sieci Plus p∏acà zawsze jednakowà op∏at´ za po∏àczenie, niezale˝nie od wybranej taryfy.
Us∏uga Numer Ulgowy jest dost´pna w dwóch wariantach:
• Pierwsze 1 000 minut przyj´tych po∏àczeƒ g∏osowych w danym okresie rozliczeniowym jest wliczone w op∏at´ miesi´cznà. Naliczanie op∏at za po∏àczenia
– za ka˝de rozpocz´te 30 sekund. Wszystkie inne op∏aty dla kart SIM z uruchomionà us∏ugà Numer Ulgowy sà naliczane zgodnie z Taryfà Plus Relaks.
• Pierwsze 3 500 minut przyj´tych po∏àczeƒ g∏osowych w danym okresie rozliczeniowym jest wliczone w op∏at´ miesi´cznà. Naliczanie op∏at za po∏àczenia
– za ka˝de rozpocz´te 30 sekund. Wszystkie inne op∏aty dla kart SIM z uruchomionà us∏ugà Numer Ulgowy sà naliczane zgodnie z Taryfà Plus Relaks.
Us∏uga Poczty G∏osowej udost´pniana jest wszystkim Abonentom w ramach op∏aty abonamentowej. Skrytka poczty g∏osowej dost´pna jest na nast´
pujàcych zasadach:
• skrytka jest aktywowana wszystkim Abonentom w ciàgu 24 godzin od pierwszego po∏àczenia z telefonu GSM,
• w przypadku d∏u˝szego ni˝ 6 miesi´cy niekorzystania ze skrytki, tj. nieods∏uchania powitania dla nowych Abonentów lub/i nieodebrania albo niewykonywania ˝adnych po∏àczeƒ ze skrytkà, b´dzie ona deaktywowana, a ponadto zostanie wy∏àczony automatyczny przekaz po∏àczeƒ do skrytki,
• ponowna aktywacja skrytki oraz w∏àczenie automatycznego przekazu do skrytki b´dà wykonywane w ciàgu 48 godzin od zg∏oszenia Abonenta.
Us∏uga Przeniesienia Numeru Mi´dzy Operatorami Sieci Komórkowych – pozwala na podpisanie umowy o Êwiadczenie us∏ug telekomunikacyjnych
z nowym operatorem komórkowym i korzystanie z jego us∏ug z zachowaniem dotychczasowego numeru przydzielonego z zakresu numeracyjnego
w∏aÊciwego dla dotychczasowego operatora. Op∏ata za zachowanie dotychczasowego numeru pokrywa koszty manipulacyjne (zwiàzane z deaktywacjà
i procedurami obs∏ugi procesu przeniesienia numeru), jakie ponosi Polkomtel S.A.
Us∏ugi telekomunikacyjne podlegajà opodatkowaniu podatkiem VAT wed∏ug stawki 22%. Podane w cenniku ceny sà cenami brutto, zawierajà podatek VAT.
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