Cennik Taryfa Telemetryczna 10

Taryfa Telemetryczna 10 jest przeznaczona do obsługi wzmożonego ruchu wiadomości SMS lub transmisji danych pomiędzy urządzeniami.
Opłata Abonamentowa

10,00 zł netto

Aktywacja

99,00 zł netto

Połączenia krajowe i transmisja na terenie kraju
Pakietowa transmisja
danych- opłaty naliczane
za każdy kB

Pakiet MB

Internet APN: internet [1kB],
Prywatny APN [1kB] 1

Opłata Abonamentowa

0,01 zł netto

Pakiet SMS2
(do Abonentów T-Mobile*,
Użytkowników Tak Tak - T-Mobile
na kartę** oraz Abonentów i
Użytkowników Heyah)

Opłata Abonamentowa

Pakiet 5 MB

5,00 zł netto

Pakiet 50 SMS

5,00 zł netto

Pakiet 10 MB

10,00 zł netto

Pakiet 100 SMS

10,00 zł netto

Pakiet 20 MB

20,00 zł netto

Pakiet 200 SMS

20,00 zł netto

* dotyczy abonentów będących stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z Operatorem zawartej na piśmie z użyciem
oznaczeń: "T-Mobile", "MIX", "Era" oraz "Era Mix"
** dotyczy abonentów będących stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych przedpłaconych z Operatorem zawartej w drodze
czynności faktycznych (nie w formie pisemnej) z użyciem oznaczeń: "Tak Tak - 1T-Mobile na kartę", "Tak Tak" oraz "T-Mobile na kartę"
Pakiety w Pakietowa transmisja danych - Internet APN: internet, Prywatny APN .
Opłata za zmianę rodzaju Pakietów (MB / SMS) wynosi 5,00 zł netto.
Po wykorzystaniu pakietu dane naliczane są zgodnie z cennikiem. Abonent może aktywować tylko po jednym pakiecie o danej wysokości
Opłaty Abonamentowej. Abonent może aktywować Pakiety tylko jednego rodzaju (tylko Pakiety MB lub tylko Pakiety SMS).

SMS2

Transmisja danych (opłata za minutę połączenia)

do Abonentów T-Mobile*,
Użytkowników Tak Tak - T-Mobile
na kartę** oraz Abonentów i
Użytkowników Heyah

0,15 zł netto

do innych sieci

0,24 zł netto

do Abonentów T-Mobile*,
Użytkowników Tak Tak - T-Mobile
na kartę** oraz Abonentów i
Użytkowników Heyah

0,50 zł netto

do innych sieci

1,64 zł netto

Połączenie krajowe (opłata za minutę połączenia do wszystkich sieci)

1,64 zł netto

* dotyczy abonentów będących stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z Operatorem zawartej na piśmie z użyciem
oznaczeń: "T-Mobile", "MIX", "Era" oraz "Era Mix"
** dotyczy abonentów będących stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych przedpłaconych z Operatorem zawartej w drodze
czynności faktycznych (nie w formie pisemnej) z użyciem oznaczeń: "Tak Tak - T-Mobile na kartę", "Tak Tak" oraz "T-Mobile na kartę"
Opłaty
za połączenia krajowe oraz transmisję danych naliczane są za każde rozpoczęte 30 sekund - połowa stawki minutowej.
1
Opłata naliczana za każdy rozpoczęty 1 kB, oddzielnie za dane wysłane i odebrane na poziomie protokołu internetowego (IP); 1kB= 1024B.
Po
zakończeniu połączenia lub o godz. 24.00 dane są zaokrąglane w górę, do 1 kB.
2
Nie dotyczy SMS-ów w roamingu, SMS-ów specjalnych i SMS-ów wysyłanych w usługach SIMextra, SMS głosowy oraz innych SMS-ów
bezpłatnych i usługowych.
Karty SIM aktywowane w Taryfie Telemetrycznej 10 nie stanowią podstawy do naliczania upustów.
Cennik ważny od 2011-06-05 ze zmianami z dnia 2011-08-01, 2012-07-01,
2013-05-27, 2013-07-01, 2014-07-01, 2015-07-01, 2016-04-30, 2017-06-15

1

Niewykorzystane w danym Cyklu rozliczeniowym zawarte w Pakietach MB lub SMS-y można wykorzystać w następnym Cyklu rozliczeniowym
po uprzednim wykorzystaniu MB lub SMS-ów z bieżącego Cyklu rozliczeniowego.
Standardowo Abonent korzysta z transmisji danych bez dodatkowego numeru. Na prośbę Abonenta zostaje przydzielony dodatkowy numer
do przesyłania danych. Opłata za aktywację dodatkowego numeru wynosi 20 zł netto.
Korzystanie z Internet wymaga posiadania aktywnej usługi Internet w Polsce oraz aktywnej usługi Roaming. Szczegółowe informacje
dotyczące listy sieci i krajów, w których można korzystać z usługi Internet za granicą oraz informacje dotyczące Stref są dostępne na stronie
www.t-mobile.pl.
Usługi niedostępne w planie taryfowym Taryfa Telemetryczna 10: Sieć korporacyjna, Sieć firmowa, Darmowa sieć firmowa, Pakiety
darmowych minut, Rozmowy lokalne, Rozmowy poranne, Wybrany kraj, Pakiety WAP i Internet i inne pakiety transmisji danych, blueconnect,
hot@spot, Tandem, Połączenia konferencyjne, Oczekiwanie na połączenie, Zawieszenie połączenia, Blokowanie połączeń.
Migracja z Taryfy Telemetrycznej i Taryfy Telemetrycznej TOP na Taryfę Telemetryczną 10 jest możliwa jedynie po uiszczeniu opłaty 50 zł
netto. Migracja z Taryfy Telemetrycznej 10 na inną taryfę nie jest możliwa. Pozostałe usługi i warunki świadczenia usług nie wymienione w
niniejszym cenniku są zgodne z warunkami obowiązującymi dla taryfy Komfort Biznes – Kontakt 60 (z wyłączeniem usług roamingowych)
Dokonanie zmiany wybranej usługi zawartej w Opłacie Abonamentowej jest możliwe raz w Cyklu rozliczeniowym.
Cennik obowiązuje dla umów i aneksów zawartych od dnia 05.06.2011 r.
Do cen netto doliczany jest podatek VAT wyliczony według stawki określonej przepisami prawa. Podatek VAT jest obliczany oddzielnie dla
każdej pozycji faktury. Wartością opłat za Usługi Telekomunikacyjne jest suma wartości wyliczonych na podstawie cen netto oraz stosownie
obliczonego podatku VAT.
odesłanie w kwestii usług roamingowych
Ceny usług roamingowych oraz dotyczące ich objaśnienia znajdują się w Cenniku Usług Roamingowych ”I” dla Abonentów Rynku
Biznesowego T-Mobile.
objaśnienia
Opłaty za usługi są zaokrąglane do pełnego grosza.
Opłaty Abonamentowe
Opłaty Abonamentowe są naliczane za Cykl rozliczeniowy i płatne z góry. Opłaty Abonamentowe oraz jednostki w nich zawarte są rozliczane
proporcjonalnie do liczby dni, w których w danym Cyklu rozliczeniowym wybrana taryfa lub usługa była aktywna.
Cykl rozliczeniowy
Okres, za który dokonywane są rozliczenia zobowiązań Abonenta wobec Operatora z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych,
rozpoczynający się i kończący się we wskazanych przez Operatora na fakturze dniach miesięcy kalendarzowych. Operator zastrzega sobie
prawo obciążenia faktury Abonenta w późniejszych Cyklach rozliczeniowych z tytułu wykonania usług krajowych, międzynarodowych lub w
sieci innego operatora.
Operator
Operator – T-Mobile Polska S.A.
Połączenia
Połączenia z numerami niewymienionymi w cennikach i materiałach informacyjnych Operatora mogą być zablokowane.
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