Cennik BlackBerry® Korporacja Pro (APN: blackberry.net)

Przy wyborze niniejszego cennika wymagane jest posiadanie numeru identyfikacyjnego REGON. Osoba fizyczna może wybrać niniejszy
cennik, jeżeli prowadzi działalność gospodarczą.
®

Usługa BlackBerry Korporacja Pro
Opłata Abonamentowa (za każdą kartę SIM)

80,00 zł netto

Korzystanie z usługi na terenie kraju nie powoduje naliczania dodatkowych opłat za transmisję danych.
Dodatkowo wymagane jest posiadanie oprogramowania, które
zapewnia Klientowi integrację z jego systemem poczty korporacyjnej oraz
®
terminala lub telefonu działającego w technologii BlackBerry .
Operator oferuje oprogramowanie w ramach ofert indywidualnych.
®

BlackBerry za granicą
Poza granicami kraju Abonent może wybrać jeden z ®poniższych wariantów naliczania opłat za transmisję danych: opłaty naliczane za
transmisję danych lub miesięczny Pakiet BlackBerry Roaming
Korzystanie z usługi poza granicami kraju powoduje naliczanie opłat za transmisję danych.
®

BlackBerry Roaming
®

BlackBerry za granicą
(APN: blackberry.net)

Opłata Abonamentowa za kartę SIM
Strefa roamingowa 1A
Opłata za korzystanie

Pozostałe strefy
roamingowe

®

dla Abonentów
dla Abonentów
korzystających
korzystających z usługi z pozostałych
Eurotaryfa i Strefy
usług
Roamingowych

Pakiet BlackBerry Roaming
dla Abonentów
dla Abonentów
korzystających
korzystających z
z pozostałych
usługi Eurotaryfa i
usług
Strefy*
Roamingowych
**

bezpłatny

120,00 zł netto

0,810,20 zł netto za 1 MB
4,98 zł netto
1,66 zł netto
opłata za każde 10 kB opłata20zakBkażde

bezpłatne*

bezpłatne**

Dla Abonentów korzystających z usługi Eurotaryfa i Strefy: W Strefie roamingowej 1A opłaty naliczane są za każdy 1 kB, oddzielnie za dane
wysłane i odebrane na poziomie protokołu internetowego (IP). W pozostałych strefach roamingowych opłaty naliczane są za każde
rozpoczęte 10 kB, oddzielnie za dane wysłane i odebrane na poziomie protokołu internetowego (IP). Po zakończeniu połączenia lub o godz
24.00 (czasu polskiego) dane są zaokrąglane w górę, do pełnej jednostki taryfikacyjnej.
* Jeżeli w danym Cyklu Rozliczeniowym łączna ilość danych przekroczy 15MB®dla jednej karty SIM łącznie za dane wysłane i odebrane,
opłaty za kolejne dane będą naliczane zgodnie z cennikiem usługi BlackBerry Roamingza każde 10 kB (z wyłączeniem Strefy roamingowej
1A) oddzielnie za dane wysłane i odebrane. Niewykorzystane w danym Cyklu Rozliczeniowym dane nie przechodzą do następnego Cyklu
Rozliczeniowego.
Dla Abonentów korzystających z pozostałych usług Roamingowych:
W Strefie roamingowej 1A opłaty naliczane są za każdy 1 kB, łącznie za dane wysłane i odebrane na poziomie protokołu internetowego (IP).
W pozostałych strefach roamingowych opłaty naliczane są za każde rozpoczęte 20 kB, łącznie za dane wysłane i odebrane na poziomie
protokołu internetowego (IP). Po zakończeniu połączenia lub o godz. 24.00 (czasu polskiego) dane są zaokrąglane w górę, do pełnej
jednostki taryfikacyjnej.
** Jeżeli w danym Cyklu Rozliczeniowym łączna ilość danych przekroczy 3MB®dla jednej karty SIM łącznie za dane wysłane i odebrane,
opłaty za kolejne dane będą naliczane zgodnie z cennikiem usługi BlackBerry Roaming za każde 20 kB (z wyłączeniem Strefy roamingowej
1A) łącznie za dane wysłane i odebrane. Niewykorzystane w danym Cyklu Rozliczeniowym dane nie przechodzą do następnego Cyklu
Rozliczeniowego.
Strefa roamingowa 1A: kraje Unii Europejskiej oraz inne wybrane kraje i terytoria: Austria, Azory, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy,
Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Gibraltar, Grecja, Gujana Francuska, Gwadelupa, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein,
Litwa, Luksemburg, Łotwa, Madera, Malta, Martynika, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Reunion, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja,
Watykan, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Wyspy Kanaryjskie.
Szczegółowe informacje dotyczące listy sieci i krajów, w których można korzystać z usługi Pakietowej transmisji danych za granicą są
dostępne na stronie
www.t-mobile.pl. ®
®
®
Usługa BlackBerry Roaming
wymaga dodatkowej aktywacji. Usługi BlackBerry Roaming i Pakiet BlackBerry Roaming dostępne są tylko z
®
aktywną usługą BlackBerry Korporacja Pro oraz usługą Roamingu.
Cennik ważny od dnia 05.06.2011 r.

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
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Cennik BlackBerry Korporacja Pro

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.
Cennik ważny dla taryf, dla których dostępna jest usługa BlackBerry ® Korporacja Pro, w tym dla taryf biznesowych oferowanych od dnia
15.11.2000 r. Usługa wymaga aktywacji przez klienta w systemach teleinformatycznych.
Objaśnienia
Opłaty za usługi są zaokrąglane do pełnego grosza.
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.
®

BlackBerry®
BlackBerry jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Research in Motion UK Limited Company.
Limit wydatków na transmisję danych w Roamingu
W przypadku braku odmiennej dyspozycji Abonenta, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady, w Cyklu
Rozliczeniowym obowiązuje limit wydatków na transmisję danych w Roamingu w kwocie netto stanowiącej równowartość 50 EUR według
odpowiedniego kursu referencyjnego ogłaszanego przez Europejski Bank Centralny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (na dzień
1.07.2015 r. limit ten wynosił 204,44 zł netto; po ogłoszeniu nowego wskazanego kursu referencyjnego w terminie przewidzianym przepisami
prawa kwota wyrażona w złotych polskich będzie udostępniana na www.t-mobile.pl). Szczegóły dostępne na www.t-mobile.pl.
Operator
Operator – T-Mobile Polska S.A.
Opłaty Abonamentowe
Opłaty abonamentowe są naliczane za Cykl Rozliczeniowy i płatne z góry. Opłaty Abonamentowe oraz jednostki w nich zawarte (dane) są
rozliczane proporcjonalnie do liczby dni, w których w danym Cyklu Rozliczeniowym wybrana taryfa lub usługa była aktywna.

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
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