Cennik Numery premium
dla abonentów t-Mobile i abonentów Mix
(Nie dotyczy Abonentów na taryfach Telefon Domowy, Nowa Taryfa Domowa oraz innych taryf, których cenniki regulują szczegółowo ceny
połączeń na Numery premium)
Usługa
WAP specjalny

Opłata

opłata za korzystanie z
poszczególnych
serwisów

bezpłatnie lub opłata za korzystanie jest widoczna na wyświetlaczu telefonu + opłata za
WAP zgodna z taryfą

*4 C X

gdzie C symbolizuje odpowiednią cenę netto – zgodnie z zasadą:
numer *4 0 X – 0,50 zł netto (0,62 zł z VAT)
numer *4 1 X – 1,00 zł netto (1,23 zł z VAT)
numer *4 2 X – 2,00 zł netto (2,46 zł z VAT)
itd. aż do numeru
*4 9 X – 9,00 zł netto (11,07 zł z VAT)

*7 C X

gdzie C symbolizuje odpowiednią cenę netto - zgodnie z zasadą:
numer *7 0 X - 0,50 zł netto (0,62 zł z VAT)
numer *7 1 X - 1,00 zł netto (1,23 zł z VAT)
numer *7 2 X - 2,00 zł netto (2,46 zł z VAT)
itd. aż do numeru
*7 9 X - 9,00 zł netto (11,07 zł z VAT)

800 X, *80 X

bezpłatnie

801 X, *81 X

0,15 zł netto
0,18 zł z VAT

804 1 X
804 2 X
804 3 X
804 4 X
804 5 X
804 6 X
804 7 X

0,15 zł netto
0,18 zł z VAT

8 CC X

gdzie CC symbolizuje odpowiednią cenę netto - zgodnie z zasadą:
numer 8 10 X – 0,10 zł netto (0,12 zł z VAT)
numer 8 15 X – 0,15 zł netto (0,18 zł z VAT)
itd. aż do numeru
8 50 X – 0,50 zł netto (0,62 zł z VAT)
Dostępne ceny netto (CC) to: 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50 groszy

7CX

gdzie C symbolizuje odpowiednią cenę netto - zgodnie z zasadą:
numer 7 0 X - 0,50 zł netto (0,62 zł z VAT)
numer 7 1 X - 1,00 zł netto (1,23 zł z VAT)
numer 7 2 X - 2,00 zł netto (2,46 zł z VAT)
itd. aż do numeru
7 9 X - 9,00 zł netto (11,07 zł z VAT)

9 CC X

gdzie CC symbolizuje odpowiednią cenę netto - zgodnie z zasadą:
numer 9 10 X – 10,00 zł netto (12,30 zł z VAT)
numer 9 11 X - 11,00 zł netto (13,53 zł z VAT)
itd. aż do numeru
9 19 X - 19,00 zł netto (23,37 zł z VAT)
oraz
numer 9 20 X – 20,00 zł netto (24,60 zł z VAT)
numer 9 25 X - 25,00 zł netto (30,75 zł z VAT)

9 CC X

gdzie CC symbolizuje odpowiednią cenę netto - zgodnie z zasadą:
numer 9 00 X - 0,50 zł netto (0,62 zł z VAT)
numer 9 01 X - 1,00 zł netto (1,23 zł z VAT)
numer 9 02 X - 2,00 zł netto (2,46 zł z VAT)
itd. aż do numeru
9 09 X - 9,00 zł netto (11,07 zł z VAT)

Numer specjalny

Infolinie bezpłatne i
ulgowe

SMS specjalny o
obniżonej wartości

SMS specjalny

SMS specjalny o
podwyższonej wartości

MMS specjalny

X – ciąg dowolnych cyfr z zakresu od 0 do 9
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Połączenia z numerami 708, 703 i 700

Połączenia z
numerami
708

Połączenia z
numerami
703

Połączenia z
numerami
700

Opłaty

708 1X

703 1X

700 1X

0,29 zł netto
0,36 zł z VAT

708 2X

703 2X

700 2X

1,05 zł netto
1,29 zł z VAT

708 3X

703 3X

700 3X

1,69 zł netto
2,08 zł z VAT

708 4X

703 4X

700 4X

2,10 zł netto
2,58 zł z VAT

708 5X

703 5X

700 5X

3,00 zł netto
3,69 zł z VAT

708 6X

703 6X

700 6X

3,46 zł netto
4,26 zł z VAT

708 7X

703 7X

700 7X

4,00 zł netto
4,92 zł z VAT

708 8X

703 8X

700 8X

6,25 zł netto
7,69 zł z VAT

708 9X

703 9X

700 9X

8,12 zł netto za połączenie
9,99 zł z VAT za połączenie

X – ciąg dowolnych cyfr z zakresu od 0 do 9
Połączenia z numerami
704

Opłaty

704 0 X

0,58 zł netto za połączenie
0,71 zł z VAT za połączenie

704 1 X

1,16 zł netto za połączenie
1,43 zł z VAT za połączenie

704 2 X

2,03 zł netto za połączenie
2,50 zł z VAT za połączenie

704 3 X

3,19 zł netto za połączenie
3,92 zł z VAT za połączenie

704 4 X

4,06 zł netto za połączenie
4,99 zł z VAT za połączenie

704 5 X

5,22 zł netto za połączenie
6,42 zł z VAT za połączenie

704 6 X

8,12 zł netto za połączenie
9,99 zł z VAT za połączenie

704 7 X

10,15 zł netto za połączenie
12,48 zł z VAT za połączenie

Połączenia z numerami
704

X – ciąg dowolnych cyfr z zakresu od 0 do 9
Cennik ważny od dnia 05.06.2011 r. Podatek VAT od usług telekomunikacyjnych wynosi 23%.
objaśnienia
 Opłaty za połączenia krajowe z Numerami premium naliczane są za pierwszą minutę połączenia, a następnie - za każde rozpoczęte 30
sekund połowa stawki minutowej, z wyłączeniem połączeń z Numerami specjalnymi *4, i numerami 703 9X, 708 9X, 700 9X, 704 X, dla
których opłaty naliczane są za całe połączenie niezależnie od czasu jego trwania i z wyłączeniem Połączeń z numerami 703 1X - 703 8X,
700 1X - 700 8X oraz 708 1X - 708 8X, dla których opłaty naliczane są za każdą rozpoczętą minutę połączenia.
 Opłaty za każde połączenie są zaokrąglane do pełnego grosza. Minimalna opłata za połączenie płatne bez względu na długość jego
trwania wynosi 1 grosz netto.
Połączenia z Numerami premium mogą być automatycznie przerywane przez dostawcę: z Numerami specjalnymi *7 - po upływie 15 minut a
z Infoliniami bezpłatnymi i ulgowymi, Numerami specjalnymi *4 oraz numerami 708, 703, 700, 704 po określonym czasie trwania połączenia.
Opłaty za połączenia z Numerami premium nie dotyczą usług obniżających koszty połączeń. Wysłanie SMS-a specjalnego lub MMS-a
specjalnego - dotyczy wysłania wiadomości na terenie Polski. Wysłanie wiadomości na numer SMS specjalny lub MMS specjalny zawsze
powoduje naliczenie opłaty zgodnej z cennikiem. Opłata pobierana jest niezależnie od treści wysłanej wiadomości. Dostępność usług oraz
dostęp do Numerów premium mogą być ograniczone. Szczegółowe informacje dotyczące zasad korzystania z usług są dostępne na stronie
www.t-mobile.pl. Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z Numerów premium, jeżeli brak takiej możliwości
wynika z zasad określonych przez dostawcę usług, będącego podmiotem niezależnym od Operatora. Operator nie ponosi odpowiedzialności
za treść serwisów dostępnych w ramach Numerów premium. Poprzedzanie „0” wybranego numeru: 703 X, 708 X, 700 X lub 704 X jest
uzależnione od dostawcy usługi.
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Numery premium w roamingu
Za wysłanie SMS-a specjalnego, MMS-a specjalnego lub korzystanie z WAP specjalny poza granicami kraju pobierana jest opłata za wysłanie
SMS-a lub MMS-a lub korzystanie z WAP w Roamingu (zgodna z cennikiem usług roamingowych) oraz za wysłanie SMS-a specjalnego, MMSa specjalnego lub korzystanie z WAP specjalny na terenie kraju (zgodnie z niniejszym cennikiem). Możliwość korzystania w Roamingu z usług
SMS specjalny, MMS specjalny, WAP specjalny może być ograniczona.
W przypadku Abonentów (z wyłączeniem Abonentów Mix) połączenia głosowe z Numerami premium oferowanymi przez Operatora nie są
dostępne w Roamingu. W przypadku Abonentów Mix są dostępne połączenia głosowe z Numerami premium oferowanymi przez Operatora w
Roamingu. W takim przypadku opłaty za połączenia głosowe z Numerami specjalnymi i numerami 703 , 708 , 700 , 704 w Roamingu
składają się z sumy dwóch opłat: opłaty za roamingowe połączenie wykonywane do Polski (zgodnej z cennikiem roamingowym) oraz opłaty
za połączenie z Numerem specjalnym lub numerami 703 , 708 , 700 , 704 na terenie kraju (zgodnie z niniejszym cennikiem). Opłaty za
połączenia z numerami *7 i numerami 703 1X - 703 8X, 700 1X - 700 8X oraz 708 1X - 708 8X w Roamingu naliczane są za każde rozpoczęte
60 sekund. Opłaty za połączenia z numerami *4 i z numerami 703 9X, 708 9X, 700 9X, 704 X w Roamingu naliczane są: opłata za
roamingowe połączenie wykonywane do Polski - za każde rozpoczęte 60 sekund, opłata za połączenie z Numerem specjalnym lub z
numerem 703 9X, 708 9X, 700 9X, 704 X na terenie kraju - za całe połączenie niezależnie od czasu jego trwania. Możliwość korzystania
w Roamingu z Numerów premium może być ograniczona.
MMS specjalny
MMS specjalny - to usługa umożliwiająca korzystanie z serwisów rozrywkowo-informacyjnych przez wysyłanie wiadomości MMS na określony
dla danego serwisu numer. Opłata naliczana jest za wysyłanie przez użytkownika wiadomości MMS na numer z zakresu podanego w
niniejszym cenniku.
Numer specjalny
Numer specjalny - to usługa umożliwiająca korzystanie z serwisów rozrywkowo-informacyjnych przez połączenie głosowe na określony dla
danego serwisu numer z zakresu podanego w niniejszym cenniku.
Operator
Operator – T-Mobile Polska S.A.
SMS specjalny o obniżonej wartości, SMS Specjalny, SMS Specjalny o podwyższonej wartości
SMS specjalny o obniżonej wartości, SMS Specjalny, SMS Specjalny o podwyższonej wartości - to usługa umożliwiająca korzystanie z
serwisów rozrywkowo-informacyjnych przez wysłanie wiadomości SMS na określony dla danego serwisu numer. Opłata naliczana jest za
wysyłanie wiadomości SMS na numer z zakresu podanego w niniejszym cenniku.
WAP specjalny
WAP specjalny to usługa umożliwiająca dokonanie zamówienia wysłania lub pobrania na urządzenie końcowe SMS, MMS, plików
graficznych, audio, wideo lub innych elementów (np. punktów lub losów). Opłata za zamawiane elementy prezentowana jest każdorazowo na
ekranie urządzenia końcowego lub w komunikacie SMS przed rozpoczęciem korzystania z usługi (przed dokonaniem zamówienia) oraz w
materiałach dostawcy serwisu. Dodatkowo, w przypadku gdy zamówienie elementu w ramach usługi WAP specjalny odbywa się z
wykorzystaniem usług transmisji danych naliczana jest opłata za przesyłanie danych, zgodnie z taryfą obowiązującą abonenta lub
regulaminem danego serwisu.
Korzystanie z serwisu w ramach usługi WAP specjalny może mieć charakter jednorazowy lub cykliczny. W przypadku usługi jednorazowej
opłata naliczana jest za jednorazowe skorzystanie z serwisu. W przypadku usługi cyklicznej, opłata naliczana jest z określoną dla danego
serwisu częstotliwością, do czasu dezaktywacji serwisu lub jego zakończenia.
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