Cennik taryf Jump profirma

Przy wyborze taryfy Jump proFirma wymagane jest posiadanie numeru identyfikacyjnego REGON. Osoba fizyczna może wybrać taryfę Jump
proFirma, jeżeli prowadzi działalność gospodarczą.
UsłUgi krajowe
Jump proFirma XS, Jump proFirma S, Jump proFirma M
special, Jump proFirma M, Jump proFirma L special, Jump
proFirma L, Jump proFirma XL special, Jump proFirma XL,
Jump proFirma XXL, Jump proFirma XXXL
Opłata Abonamentowa (Abonament)
Nielimitowane połączenia głosowe do abonentów i użytkowników krajowych
sieci komórkowych i krajowych sieci stacjonarnych oraz
Nielimitowane SMS-y i MMS-y do abonentów lub użytkowników krajowych
sieci komórkowych

199,00 zł netto
bezpłatne

Internet Connect
Pakietowa transmisja danych
Opłata cykliczna za Limit
(naliczana po zakończeniu Cyklu Rozliczeniowego)
Limit 0,25 GB w Cyklu Rozliczeniowym

15,00 zł netto

Limit 1 GB w Cyklu Rozliczeniowym

40,00 zł netto

Limit 2 GB w Cyklu Rozliczeniowym

80,00 zł netto

Dostęp przez APN: internet lub inny APN udostępniony przez Operatora przeznaczony do połączeń z Internetem ogólnego użytku.
Internet Connect
Limit danych i opłata za Limit nie są rozliczane proporcjonalnie do ilości dni w danym Cyklu Rozliczeniowym, w którym Limit był aktywny. Jeśli
w Cyklu Rozliczeniowym obowiązywały różne Limity, to po jego zakończeniu naliczana jest opłata za najwyższy z tych Limitów. Dane
naliczane są za każde rozpoczęte 100 kB, oddzielnie za dane wysłane i odebrane na poziomie protokołu internetowego (IP). Po zakończeniu
połączenia lub o godz. 24.00 dane są zaokrąglane w górę, do pełnej jednostki taryfikacyjnej – 100 kB. Szczegółowe zasady korzystania z
usługi w tym możliwość udostępnienia Limitu danych innym abonentom Operatora określono w Regulaminie Usługi Telekomunikacyjnej
„Internet Connect”.
Cennik obowiązuje dla umów i aneksów zawartych od dnia 05.06.2014 r.
Do cen netto doliczany jest podatek VAT wyliczony według stawki określonej przepisami prawa. Podatek VAT jest naliczany oddzielnie od
każdej pozycji faktury. Wartość opłat za Usługi Telekomunikacyjne jest sumą wartości wyliczonych na podstawie cen netto oraz stosownie
obliczonego podatku VAT.
Pozostałe usługi i warunki świadczenia usług niewymienione w niniejszym cenniku są zgodne z warunkami opisanymi w Cenniku usług
dodatkowych dla Taryf Jump proFirma.
odesłanie w kwestii UsłUg roamingowych
Ceny usług roamingowych oraz dotyczące ich objaśnienia znajdują się w „Cenniku usług roamingowych dla Abonentów taryf biznesowych”.
objaśnienia
Nielimitowane połączenia głosowe do abonentów i użytkowników krajowych sieci komórkowych
Usługa dotyczy krajowych połączeń głosowych do abonentów i użytkowników krajowych sieci komórkowych. Usługa nie dotyczy połączeń z
numerami 602 900, 602 950 000, 602 963, 608 955, 608 966, Numerami premium, Numerami bezpłatnymi, połączeń międzynarodowych i
roamingowych.
Nielimitowane połączenia głosowe do abonentów i użytkowników krajowych sieci stacjonarnych
Usługa dotyczy krajowych połączeń do abonentów i użytkowników krajowych sieci stacjonarnych. Usługa nie dotyczy połączeń z Numerami
premium, Skróconymi Numerami Usługowymi, Połączeń z numerami 39, Numerami bezpłatnymi, połączeń międzynarodowych i
roamingowych.
Nielimitowane SMS-y i MMS-y do abonentów lub użytkowników krajowych sieci komórkowych
Usługa dotyczy krajowych SMS i MMS do abonentów i użytkowników krajowych sieci komórkowych. Usługa nie dotyczy SMS-ów i MMS-ów
specjalnych, SMS-ów wysyłanych w usługach: SMS głosowy, SIMekstra oraz SMS i MMS międzynarodowych i roamingowych, SMS-ów
wykorzystywanych w procesach doładowania telefonu na kartę i Mix.
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Cennik taryfy Jump proFirma

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.
Kaucja
Zgodnie z regulaminem świadczenia usług telekomunikacyjnych, Operator zastrzega sobie prawo uzależnienia zawarcia Umowy lub jej
wykonania od złożenia przez Abonenta kaucji. Kaucja nie ma charakteru zaliczki ani przedpłaty z tytułu jakichkolwiek należności wobec
Operatora i jest zdeponowana na wyodrębnionym, nieoprocentowanym rachunku. Operator ma prawo żądać kwoty kaucji do wysokości
4000 zł z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy opłaty należne Operatorowi są wyższe niż kwota 4000 zł, kaucja może stanowić kwotę nie
wyższą niż dwukrotność kwoty należnych opłat. Kaucja nie podlega podatkowi VAT.
Limit kredytowy
Górna granica zobowiązań Abonenta w danym Cyklu rozliczeniowym wynosi 500 zł netto. Operator zastrzega sobie prawo wprowadzenia w
warunkach oferty promocyjnej limitu kredytowego innego niż w niniejszym cenniku.
Operator
Operator – T-Mobile Polska S.A.
Opłaty Abonamentowe
Opłaty Abonamentowe są naliczane za Cykl Rozliczeniowy i płatne z góry. Opłaty Abonamentowe są rozliczane proporcjonalnie do liczby dni,
w których w danym Cyklu Rozliczeniowym wybrana taryfa lub usługa była aktywna.
Połączenia
Połączenia z numerami niewymienionymi w cennikach i materiałach informacyjnych udostępnianych przez Operatora mogą być
zablokowane.
Samodzielna aktywacja usług
Samodzielna aktywacja usług jest możliwa poprzez Automatyczne BOA (602 900), Internetowy System Obsługi (dostępny na stronie www.tmobile.pl) oraz dla użytkowników Menedżera Sieci Firmowej na stronie www.t-mobile.pl/msf. Operator zastrzega sobie prawo ograniczenia
dostępu do usług: Automatyczne BOA, Internetowe Biuro Obsługi, Menedżera Sieci Firmowej oraz ograniczenia w zakresie zmian w taryfach
i usługach. Szczegółowe informacje dostępne są w Biurze Obsługi Abonenta.
Wiadomości SMS i MMS
Pojedyncza wiadomość tekstowa SMS składa się z maksymalnie 160 znaków. Wykorzystywany aparat telefoniczny oraz elementy graficzne i
specjalne mogą zmniejszać maksymalną liczbę znaków dostępną w jednym SMS-ie, tzn. jeden SMS może zawierać mniej niż 160 znaków.
Do elementów specjalnych zalicza się litery charakterystyczne dla polskiego alfabetu (np. ą, ę, ł), znaki niewystępujące w alfabecie łacińskim,
znaki narodowe. W przypadku przesyłania wiadomości zawierającej elementy specjalne, tekst pojedynczego SMS-a składa się z mniejszej
liczby niż 160 znaków i może być dzielony na odpowiednią liczbę SMS-ów, z których każdy obciążany jest opłatą zgodnie z cennikiem.
Maksymalna wielkość pojedynczej wiadomości MMS wynosi 300 kB. Ceny podane w poszczególnych tabelach są opłatami za każde
rozpoczęte 100 kB. W przypadku wysłania MMS-a o wielkości powyżej 100 kB zostanie pobrana opłata stanowiąca odpowiednią
wielokrotność opłaty cennikowej. Przesłanie wiadomości MMS bez załączników powoduje naliczenie opłaty zgodnej z cennikiem.
Opłaty za wysłanie wiadomości SMS lub MMS naliczane są niezależnie od tego, czy numer telefonu lub adres odbiorcy wiadomości oraz
numer Centrum wiadomości zostały wpisane poprawnie. Jeśli Abonent nie odbierze wiadomości (SMS lub MMS), będzie ona
przechowywana przez czas, który nadawca określił jako termin jej ważności - maksymalnie 7 dni. Po tym terminie zostanie ona automatycznie
wykasowana. Za wysłanie wiadomości MMS jednocześnie do kilku adresatów, opłata zostanie naliczona tak, jak za wysłanie wiadomości
MMS do każdego z adresatów osobno.
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