Cennik taryfy BLUECONNECT

UsłUgi KrajowE
Abonament - opłata za Cykl Rozliczeniowy

121,77 zł z VAT
(99,00 zł netto)

Internet w Sieci Operatora na terenie kraju
0,25zł z VAT
(0,20 zł netto)

Internet mobilny - opłata za 1 MB *

*dostęp przez APN internet lub inny APN ogólnego użytku udostępniony przez Operatora i przeznaczony do połączeń z Internetem
Abonent może w dowolnym momencie aktywować usługę Blueconnect i tym samym skorzystać z pakietu danych zgodnie z Regulaminem
Usługi „Blueconnect” i cennikiem tej usługi. W takiej sytuacji nie ma zastosowania zasada taryfikacji transmisji danych podana w niniejszym
dokumencie.
UsłUgi i opłaty sieciowe
121,77 zł z VAT
(99,00 zł netto)

Przyłączenie do Sieci
Wznowienie Usług po zapłaceniu zaległych rachunków

bezpłatnie

Numer Abonenta

Przydzielenie Numeru Telefonu
wybranego przez Abonenta

Złoty numer

318,57 zł z VAT
(250,00 zł netto)

Srebrny numer

123,00 zł z VAT
(100,00 zł netto)

Numer na życzenie klienta

6,15 zł z VAT
(5,00 zł netto)

Zmiana Numeru Telefonu

61,50 zł z VAT
(50,00 zł netto)

Aktywacja Numeru Telefonu po dokonaniu cesji

121,77 zł z VAT
(99,00 zł netto)

Karta SIM
30,75 zł z VAT
(25,00 zł netto)

Wymiana karty SIM
Wymiana karty SIM (gdy jest wadliwa)

bezpłatnie

Rachunek Szczegółowy, Duplikat Faktury
Jednorazowy Rachunek Szczegółowy (cena za każdy Cykl Rozliczeniowy)
Rachunek Szczegółowy (cykliczny) wersja elektroniczna*
wersja papierowa

Cennik z dnia 08.12.2016 r., ze zmianami z dnia 15.06.2017 r.

6,15 zł z VAT
(5,00 zł netto)
bezpłatnie
4,99 zł z VAT
(4,06 zł netto)
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Jednorazowy duplikat Faktury

bezpłatnie

* dostępna po zalogowaniu do Internetowego Systemu Obsługi
Otrzymanie Rachunku szczegółowego (jednorazowe lub cykliczne) wymaga złożenia zamówienia w Biurze Obsługi Abonenta.
Inne opłaty (nie dotyczą Konsumentów)
Opłata za zawieszenie usług telekomunikacyjnych z tytułu przekroczonego terminu
płatności

61,50 zł z VAT
(50,00 zł netto)

Pisemna informacja o zaległych należnościach

6,15 zł z VAT
(5,00 zł netto)

Opłata za aktywację, zmianę ustawień, dezaktywację usługi lub taryfy za pośrednictwem
konsultanta

7,32 zł z VAT
(5,95 zł netto)

Specjalistyczne usługi dla klientów niebędących Konsumentami są dostępne zgodnie z warunkami określonymi w „Cenniku usług dla firm”.
odesłanie w Kwestii UsłUg roamingowych
W przypadku Abonenta będącego Konsumentem w stosunku do usług roamingowych zastosowanie ma „Cennik Usług Roamingowych
„Nowy Roaming – Europa i Świat nr 1 dla Abonentów Taryf Prywatnych”” „Cennik Usług Roamingowych „N” – Dla Abonentów Rynku
Prywatnego T-Mobile.”.
W przypadku Abonenta niebędącego Konsumentem w stosunku do usług roamingowych zastosowanie ma „Cennik Usług Roamingowych
„Nowy Roaming – Europa i Świat nr 1 dla Abonentów Taryf Biznesowych”” „Cennik Usług Roamingowych „N” – Dla Abonentów Rynku
Biznesowego T-Mobile.”.
objaśnienia
Definicje
Definicje pojęć pisanych z dużej litery mają znaczenie nadane im w „Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz
Abonentów T-Mobile”.
Operator
Operator – T-Mobile Polska S.A.
Taryfikacja i należności
Należności za połączenie płatne w ramach mobilnego Internetu są zaokrąglane do pełnego grosza. Należność nie może być mniejsza niż 1
grosz. Należności za przesyłanie danych w ramach usługi mobilnego Internetu naliczane są według wzoru: 100/1024 stawki za 1 MB
pomnożone przez każde rozpoczęte 100 kB. Zasadę tę stosuje się oddzielnie w stosunku do danych wysłanych i odebranych na poziomie
protokołu internetowego (IP). Po zakończeniu połączenia lub o godz. 24:00 ilość przesłanych danych jest zaokrąglana w górę do pełnej
jednostki taryfikacyjnej tj. 100 kB.
T-Mobile
T-Mobile Polska S.A., zwana także „Operatorem”
VAT
Ceny z VAT zawierają ten podatek wyliczony według stawki określonej przepisami prawa. Podatek VAT jest naliczany oddzielnie od każdej
pozycji faktury. Wartość należności za Usługi Telekomunikacyjne jest sumą wartości wyliczonych na podstawie cen netto oraz stosownie
obliczonego podatku VAT.
Złote i srebrne numery
Informacje na temat Złotych i Srebrnych numerów można uzyskać w Punktach Sprzedaży oraz u Doradców Biznesowych (nie dotyczy
Konsumentów). Numery (Złoty, Srebrny oraz Na życzenie klienta) mogą być przydzielane, jeżeli nie są użytkowane przez innego abonenta
oraz jeżeli znajdują się w przedziale numerów otwartych dla klientów Operatora w danym czasie. Jeżeli numer wybrany przez Abonenta (Na
życzenie klienta) należy do puli numerów Złotych lub Srebrnych, pobierane są dwie opłaty: za numer Na życzenie klienta oraz za numer Złoty
albo Srebrny. Przy zmianie numeru na Złoty, Srebrny lub Na życzenie klienta pobierane są dodatkowo opłaty za zmianę numeru i wybór
numeru.
Cennik z dnia 08.12.2016 r.

Cennik z dnia 08.12.2016 r., ze zmianami z dnia 15.06.2017 r.
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