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Strona 1

1,43 zł

2,46 zł

0,35 zł

0,35 zł

przez całą dobę 0,35 zł

a) od 8.00 do 18.00 

b) od 18.00 do 8.00 

przez całą dobę

przez całą dobę

0,35 zł

1,29 zł

2,08 zł

2,58 zł

3,69 zł

4,25 zł

4,92 zł

7,69 zł

9,99 zł

Cena brutto

0,35 zł

przez całą dobę 0,35 zł

Wersja 01012011

Cennik opłat za usługi świadczone przez innych Operatorów

Cena brutto

Połączenia z biurem numerów TP 118913 – opłata za połączenia

Połączenia z międzynarodowym biurem numerów TP 118912 – opłata za minutę

Opłaty za połączenia telefoniczne do numerów 0~80x 

Rodzaj usługi Cena brutto

Połączenia do numerów 0~800,

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: 
1) w dni robocze 0,49 zł

0,24 zł
2) w soboty, niedziele i dni świąteczne 0,24 zł

Połączenia do numerów: 0~801 0, 0~801 5 i 0~801 6  - opłata za każdą rozpoczętą 
minutę 0,35 zł

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. 0,35 zł
c) w soboty, niedziele i dni świąteczne – za każde rozpoczęte 6 
min. 0,35 zł

Połączenia do numerów 0~804 2  - opłata za każdą rozpoczętą minutę 0,35 zł

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 

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

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

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

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

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

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

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

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

Opłaty za połączenia do numerów 0~39x 

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.


	Arkusz

