
OBSŁUGA IDENTYFIKACJI NUMERU
INSTRUKCJA DLA UŻYKTOWNIKÓW USŁUGI TELEFONICZNEJ ESTEL 

System telefoniczny Estel  umożliwia bezpłatne, samodzielne wykonywanie operacji  związanych z identyfikacją
numeru na połączeniach przychodzących i wychodzących oraz blokowanie odbierania połączeń z numerów bez
identyfikacji numeru.

W celu uruchomienia usług należy za pomocą klawiatury swojego telefonu po podniesieniu słuchawki wybrać
odpowiedni kod:

*67 - blokada identyfikacji własnego numeru na stałe,

*68 - wyłączenie blokady identyfikacji własnego numeru włączonej na stałe,

*81 - jednorazowa blokada identyfikacji własnego numeru na najbliższe połączenie (należy wybrać numer 
docelowy bez odkładania słuchawki bezpośrednio po wpisaniu kodu i usłyszeniu ciągłego sygnału),

*82 - wyłączenie blokady identyfikacji własnego numeru na najbliższe połączenie,

*85 - blokada prezentacji dla połączeń przychodzących,

*65 - wyłączenie blokady prezentacji dla połączeń przychodzących,

*77 - blokada połączeń przychodzących z numeru bez identyfikacji,

*87 - wyłączenie blokady połączeń przychodzących z numeru bez identyfikacji.

Potwierdzeniem poprawności dokonanej zmiany jest sygnał ciągły słyszany w słuchawce, po którym można dalej
bez odkładania słuchawki wybrać numer docelowy. 

Sygnał przerywany oznacza błąd w konfiguracji.

Espol  Sp. z o.o. nie pobiera opłaty za wyżej wymienione usługi.

Wszystkie uwagi dotyczące funkcjonowania powyższych usług należy zgłaszać do biura technicznego:

telefon 91 3333333
fax: 91 3333334
e-mail: pomoc@espol.com.pl

Espol Sp. z o.o.    70-236 Szczecin    ul. Sowińskiego 78   tel. 91 33-33-333    www.espol.com.pl    e-mail: biuro@espol.com.pl

  Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;KRS 0000197590, NIP 851-10-38-723, REGON 810833173, kapitał zakładowy
700.000 zł.    

Wersja 05052015

mailto:pomoc@espol.com.pl


Espol Sp. z o.o.    70-236 Szczecin    ul. Sowińskiego 78   tel. 91 33-33-333    www.espol.com.pl    e-mail: biuro@espol.com.pl

  Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;KRS 0000197590, NIP 851-10-38-723, REGON 810833173, kapitał zakładowy
700.000 zł.    

Wersja 05052015

Cennik opłat za usługi świadczone przez innych Operatorów

Cena brutto

1,42

2,44

Opłaty za połączenia telefoniczne do numerów 0~80x 

Rodzaj usługi Cena brutto

Połączenia do numerów 0~800,

0,35

0,35

przez całą dobę 0,35

1) w dni robocze a) od 8.00 do 18.00 0,49

b) od 18.00 do 8.00 0,24

2) w soboty , niedziele i dni świąteczne przez całą dobę 0,24

0,35

0,35

przez całą dobę 0,35

0,35

Opłaty za połączenia telefoniczne do numerów 0~70x

Rodzaj usługi Cena brutto

Połączenia do numerów: 0~700 1, 0~701 1, 0~708 1 - opłata za minutę 0,35

Połączenia do numerów: 0~700 2, 0~701 2, 0~708 2 - opłata za minutę 1,28

Połączenia do numerów: 0~700 3, 0~701 3, 0~708 3 - opłata za minutę 2,06

Połączenia do numerów: 0~700 4, 0~701 4, 0~708 4 - opłata za minutę 2,56

Połączenia do numerów: 0~700 5, 0~701 5, 0~708 5 - opłata za minutę 3,66

Połączenia do numerów: 0~700 6, 0~701 6, 0~708 6 - opłata za minutę 4,22

Połączenia do numerów: 0~700 7, 0~701 7, 0~708 7 - opłata za minutę 4,88

Połączenia do numerów: 0~700 8, 0~701 8, 0~708 8 - opłata za minutę 7,63

Połączenia do numerów: 0~700 9, 0~701 9, 0~708 9 - opłata za połączenie 9,91

Opłaty za połączenia do numerów 0~39x 

Cena brutto

0,35

przez całą dobę 0,35

Połączenia z biurem numerów TP 118913 – opłata za połączenia

Połączenia z międzynarodowym biurem numerów TP 118912  – opłata za minutę

Połączenia do numerów: 0~801 1, 0~801 2, 0~801 7 i 0~801 8 , - opłata za połączenie

Połączenia do numerów: 0~801 3 i 0~801 9 w dni robocze
a) w godz. 8.00 – 18.00 – za każde rozpoczęte 3 min. 
b) w godz. 18.00 – 8.00 – za każde rozpoczęte 6 min. 

c) w soboty , niedziele i dni świąteczne – za każde rozpoczęte 6 
min.

Połączenia do numerów 0~801 4 – opłata za minutę połączenia: 

Połączenia do numerów: 0~801 0, 0~801 5 i 0~801 6  - opłata za każdą rozpoczętą 
minutę 

Połączenia do numerów 0~804 1 w dni robocze
a) w godz. 8.00 – 18.00 – za każde rozpoczęte 3 min. 
b) w godz. 18.00 – 8.00 – za każde rozpoczęte 6 min. 

c) w soboty , niedziele i dni świąteczne – za każde rozpoczęte 6 
min.

Połączenia do numerów 0~804 2  - opłata za każdą rozpoczętą minutę 

a) w dni robocze opłata za każde rezpoczęte 3 min. od 8.00 do 18.00                              
   b) w dni robocze opłata za każde rezpoczęte 6 min. od 18.00 do 8.00

c) w soboty , niedziele i dni świąteczne – za każde rozpoczęte 6 
min.


