Cennik Numery premium dla aboNeNtów
Nowej Taryfy Domowej

*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
(z wyłączeniem
801 0 X, 801 4 X,
801 5 X, 801 6 X)

0,15 zł netto
0,18 zł z VAT

Numer specjalny

801 0 X
801 4 X
801 5 X
801 6 X

krajowe
Infolinie bezpłatne i ulgowe

0,40 zł netto
0,49 zł z VAT

804 1 X
804 2 X
804 7 X
zagraniczne

+800 X

opłata jak za połączenie do
krajowych sieci stacjonarnych

X – ciąg dowolnych cyfr z zakresu od 0 do 9

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
Cennik ważny od 2011-06-05 ze zmianami z dnia 2011-08-01,
2013-05-27
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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.
Podane ceny jednostkowe zawierają podatek VAT wyliczony według stawki 23 %. Podstawą do wyliczenia podatku VAT jest wartość opłat
wyliczona według cen netto zgodnie z informacją na fakturze. Wartością opłat za Usługi Telekomunikacyjne jest suma wartości wyliczonych
na podstawie cen netto oraz stosownie obliczonego podatku VAT.
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 704 X, 703 9X, 708 9X, 700 9X, 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 połączenia z infoliniami zagranicznym naliczane są za każdą rozpoczętą minutę.
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 minut wliczonych w Opłaty Abonamentowe i innych usług obniżających koszt
połączeń. 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.
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.
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