Cennik
Połączenia z numerami 26 oraz 47
DLa uŻYTKoWniKÓW T-moBiLe na KarTĘ
Cennik ważny od dnia 01.10.2021 r.
Numery rozpoczynające się od cyfr „26” zostały przyznane na potrzeby sieci telekomunikacyjnej Ministerstwa Obrony
Narodowej.
Tabela 1.
oOpłata za minutę połączenia krajowego zgodnie z taryfą
Połączenie w Polsce i Strefie Roamingowej 1A
wynosi 0,30 zł z VAT.
Połączenia z numerami 26
W przypadku niektórych Połączeń z numerami 26 stawka i sposób
(tj. numerami wykorzystującymi prefiks 26 )
naliczania opłaty mogą być inne.*
Połączenia w dowolnej innej strefie roamingowej

opłata za minutę połącznia krajowego zgodnie z taryfą + opłata za
połączenie do Polski w danej strefie

Numery rozpoczynające się od cyfr „47” zostały przyznane na potrzeby sieci telekomunikacyjnej Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji.
Tabela 2.
Połączenie w Polsce i Strefie Roamingowej 1A
Połączenia w dowolnej innej strefie roamingowej

opłata za minutę połączenia krajowego zgodnie z taryfą
opłata za minutę połącznia zgodnie z taryfą + opłata za połączenie do
Polski w danej strefie

Opłaty za połączenia naliczane są za każdą sekundę - 1/60 stawki minutowej.
* W takim przypadku Użytkownik zostanie poinformowany o stawce i sposobie naliczania opłaty specjalną zapowiedzią
słowną. Rozłączenie się Użytkownika w trakcie odsłuchiwania tej zapowiedzi (tj. przed uzyskaniem połączenia) spowoduje, że
żadna opłata nie zostanie naliczona.
Do Połączeń z numerami 26 nie mają zastosowania usługi lub opcje usług obniżające koszt połączeń np. T-Mobile jednostki.
Cennik ważny od dnia 16.05.2015 r.
Podane ceny jednostkowe zawierają podatek VAT wyliczony według stawki 23 %. Stan konta oraz wartość poszczególnych
połączeń, SMS-ów i usług są wyliczane w oparciu o ceny netto. Przy informowaniu klienta o stanie konta podawana jest kwota
obejmująca podatek VAT, zaokrąglona do pełnego grosza.
oBjaśnienia
W przypadku niektórych Połączeń z numerami 26 stawka może być inna niż podana w Ttabeli 1. Cennika powyżej, a sposób
naliczania opłaty odmienny niż podano powyżej. W takim przypadku zostaniesz poinformowany o stawce i sposobie naliczania
opłaty specjalną zapowiedzią słowną. Gdy rozłączysz się w trakcie odsłuchiwania tej zapowiedzi (tj. przed uzyskaniem
połączenia), żadna opłata nie zostanie naliczona. Do Połączeń z numerami 26 nie mają zastosowania usługi lub opcje usług
obniżające koszt połączeń np. T-Mobile jednostki.
Opłaty za każde połączenie są zaokrąglane do pełnego grosza. Minimalna opłata za połączenie płatne bez względu na
długość jego trwania wynosi 1 grosz netto. W Roamingu opłata za Połączenia z numerami 26 jest zgodna z cennikiem
roamingowym.
Operator – T-Mobile Polska S.A.
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