Cennik doładowań dla Użytkowników Tak Tak - T-Mobile na
kartę
Operator – Polska Telefonia Cyfrowa S.A.
Doładowania kodami uzupełniającymi
Nominał

Dodatkowy pakiet SMS-ów lub
minut (T-Mobile jednostki)

Ważność Konta na wykonywanie i odbieranie połączeń

Ważność Konta na odbieranie
połączeń

5,00 zł z VAT

-

-

-

10,00 zł z VAT

-

7 dni

dodatkowo 1 miesiąc

25,00 zł z VAT

-

1 miesiąc

dodatkowo 1 miesiąc

50,00 zł z VAT

-

3 miesiące

dodatkowo 1 miesiąc

100,00 zł z VAT

40 lub 10

4 miesiące

dodatkowo 1 miesiąc

150,00 zł z VAT

120 lub 30

6 miesięcy

dodatkowo 1 miesiąc

Doładowania elektroniczne
Dodatkowy pakiet SMS-ów lub
minut (T-Mobile jednostki)

Ważność Konta na
wykonywanie i odbieranie
połączeń

Ważność Konta na odbieranie
połączeń

5,00 zł z VAT - 9,00 zł z VAT

-

-

-

10,00 zł z VAT - 24,00 zł z VAT

-

7 dni

dodatkowo 1 miesiąc

25,00 zł z VAT - 49,00 zł z VAT

-

1 miesiąc

dodatkowo 1 miesiąc

50,00 zł z VAT - 99,00 zł z VAT

-

3 miesiące

dodatkowo 1 miesiąc

100,00 zł z VAT - 119,00 zł z VAT

60 lub 15

4 miesiące

dodatkowo 1 miesiąc

120,00 zł z VAT -129,00 zł z VAT

80 lub 20

4 miesiące

dodatkowo 1 miesiąc

130,00 zł z VAT - 139,00 zł z VAT

100 lub 25

4 miesiące

dodatkowo 1 miesiąc

140,00 zł z VAT - 149,00 zł z VAT

120 lub 30

4 miesiące

dodatkowo 1 miesiąc

150,00 zł z VAT - 299,00 zł z VAT

140 lub 35 + 4 SMS-y lub 1
minuta za każde 5,00 zł z VAT
ponad 150,00 zł z VAT

6 miesięcy

dodatkowo 1 miesiąc

300,00 zł z VAT - 449,00 zł z VAT

280 lub 70 + 4 SMS-y lub 1
minuta za każde 5,00 zł z VAT
ponad 300,00 zł z VAT

6 miesięcy

dodatkowo 1 miesiąc

450,00 zł z VAT - 500,00 zł z VAT

420 lub 105 + 4 SMS-y lub 1
minuta za każde 5,00 zł z VAT
ponad 450,00 zł z VAT

6 miesięcy

dodatkowo 1 miesiąc

Kwota uzupełnienia

Objaśnienia
Cennik ważny od dnia 05.06.2011 r .
Podane ceny jednostkowe zawierają podatek VAT wyliczony według stawki 23 %. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązek podatkowy w podatku VAT
powstaje w chwili sprzedaży kuponu lub innej formy doładowania konta. Stan konta oraz wartość poszczególnych połączeń, SMS-ów i usług są wyliczane w oparciu o
ceny netto. Przy informowaniu klienta o stanie konta podawana jest kwota obejmująca podatek VAT, zaokrąglona do pełnego grosza.
T-Mobile jednostki
T-Mobile jednostki mogą być wykorzystane jedynie na połączenia krajowe do Abonentów T-Mobile*, Użytkowników Tak Tak - T-Mobile na kartę**, Użytkowników i
Abonentów Heyah (w tym 602 951 000) i krajowych sieci stacjonarnych oraz SMS-y do Abonentów T-Mobile*, Użytkowników Tak Tak - T-Mobile na kartę**,
Użytkowników i Abonentów Heyah, z wyłączeniem transmisji danych (w tym WAP +48 604 02 02 02 i Internet +48 604 01 01 01), przekierowań oraz połączeń z
numerami bezpłatnymi i usługowymi, a także z wyłączeniem SMS-ów specjalnych, głosowych i SMS-ów wysyłanych w usłudze SIMextra oraz innych SMS-ów
bezpłatnych i usługowych. T-Mobile jednostki mogą być wykorzystane tylko, jeśli konto jest aktywne na połączenia wychodzące i stan konta jest dodatni. Z konta
Użytkownika Tak Tak - T-Mobile na kartę w pierwszej kolejności wykorzystywane są T-Mobile jednostki. Dostępne w ramach T-Mobile jednostek minuty i SMS-y są
wymieniane, zgodnie z zasadą: 1 T-Mobile jednostka = 1 minuta połączenia = 4 wiadomości SMS. Minuty przysługujące w ramach T-Mobile jednostek są rozliczane
zgodnie z naliczaniem standardowych połączeń krajowych. Informacja o stanie T-Mobile jednostek będzie podawana w zaokrągleniu do pełnych jednostek.
* dotyczy abonentów: „T-Mobile”, "Mix", „Era” oraz „Era Mix”
Na użytek niniejszego dokumentu pojęcie "Abonent T-Mobile" oznacza abonenta będącego stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z Operatorem
zawartej na piśmie:

Cennik ważny od 05.06.2011 r. ze zmianami z dnia 01.08.2011 r.
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Cennik doładowań dla Użytkowników Tak Tak - T-Mobile na kartę

(1) do dnia 4 czerwca 2011 r. na warunkach Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów z dnia 6 lipca 2009 r., Regulaminu
Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Polską Telefonię Cyfrową Sp. z o.o. z dnia 1 października 2003 (z późn. zm.) albo Regulaminu Świadczenia Usług
Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Era Mix obowiązującego od dnia 28 września 2009 r. albo
(2) od dnia 5 czerwca 2011 r., której załącznik stanowi Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów T-Mobile obowiązujący od dnia 5
czerwca 2011 r. albo Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Mix obowiązujący od dnia 5 czerwca 2011 r.
** dotyczy abonentów: „Tak Tak - T-Mobile na kartę” oraz „Tak Tak”
Na użytek niniejszego dokumentu pojęcie "Użytkownik Tak Tak - T-Mobile na kartę" oznacza abonenta będącego stroną umowy o świadczenie usług
telekomunikacyjnych przedpłaconych z Operatorem zawartej w drodze czynności faktycznych (nie w formie pisemnej):
(1) do dnia 4 czerwca 2011 r., której warunki określa Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych w systemie Tak Tak na rzecz
Użytkowników obowiązujący od dnia 2 stycznia 2010 r. (z późn. zm.) albo
(2) do dnia 4 czerwca 2011, jeżeli umowa ta wykonywana jest na warunkach regulaminu wskazanego w pkt (3) albo
(3) od dnia 5 czerwca 2011 r. na warunkach Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych w systemie Tak Tak - T-Mobile na kartę
obowiązującego od dnia 5 czerwca 2011 r.
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