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Cennik skrócony
Taryfa Elastyczna
Obowiązuje od 1.01.2011 r.

 Opłaty aktywacyjne (jednorazowe)1.

Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej (aktywacja) 100,00 zł netto (123,00 zł brutto)

Przejęcie uprawnień do korzystania z zakończenia sieci (linii abonenckiej) 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej (aktywacja) 
w szerokopasmowej technologii radiowej WiMAX 1 100,00 zł netto (1 353,00 zł brutto)

Rodzaj opłaty Opłata

Opłaty abonamentowe (miesięczne)2.

Rodzaj opłaty Opłata

Miesięczna opłata abonamentowa 8,20 zł netto (10,09 zł brutto)

Opłaty za krajowe połączenia telekomunikacyjne 3.

A. Połączenia lokalne

1)  Okresy taryfi kacyjne:
 Ta –   w godzinach od 8:00 do 22:00 we wszystkie dni tygodnia 
 Tb – w godzinach od 22:00 do 8:00 we wszystkie dni tygodnia 

Sposób naliczania Opłata za 1 minutę połączeniaOkres taryfi kacyjny 1)Rodzaj połączenia

0,57 zł netto (0,70 zł brutto)
Ta

Połączenia lokalne
Tb

B. Połączenia międzymiastowe w ruchu automatycznym

1)  Okresy taryfi kacyjne:
 T1 – w godzinach od 8:00 do 18:00 w dni robocze
 T2 – w godzinach od 8:00 do 18:00 w soboty, niedziele i dni świąteczne
 T3 – w godzinach od 18:00 do 8:00 w dni robocze
 T4 – w godzinach od 18:00 do 8:00 w soboty, niedziele i dni świąteczne
2) Powyższa opłata stosuje się również do połączeń realizowanych przez prefi ks 27 i 28.

Sposób naliczania Opłata za 1 minutę połączeniaOkres taryfi kacyjny 1)Rodzaj połączenia

za każdą rozpoczętą 
minutę połączenia

0,33 zł netto (0,41 zł brutto)T1
Połączenia międzymiastowe 2)

0,21 zł netto (0,26 zł brutto)T2, T3, T4

za każde rozpoczęte 
3 minuty połączenia

za każde rozpoczęte 
6 minut połączenia

C. Połączenia z sieciami telefonii komórkowej

1)  Okresy taryfi kacyjne: patrz objaśnienia w stopce pkt 3B.

Sposób naliczania Opłata za 1 minutę połączeniaOkres taryfi kacyjny 1)Rodzaj połączenia

za każdą rozpoczętą 
minutę połączenia

1,05 zł netto (1,29 zł brutto)T1
Połączenia z sieciami 
telefonii komórkowej

0,75 zł netto (0,92 zł brutto)T2, T3, T4

A. Połączenia międzynarodowe w ruchu automatycznym – do sieci stacjonarnej

Opłaty za międzynarodowe połączenia telekomunikacyjne 4.

1) Pełna lista krajów docelowych znajduje się w Dodatku do taryf – usługi podstawowe w części B.
2) Ceny dla połączeń międzynarodowych są takie same dla telefonii tradycyjnej i telefonii internetowej.

Rodzaj połączenia (państwo docelowe) 1) Opłata za 1 minutę połączenia 2)

Francja 1,05 zł netto (1,29 zł brutto)

Niemcy 1,05 zł netto (1,29 zł brutto)

USA 1,05 zł netto (1,29 zł brutto)

Wielka Brytania 1,05 zł netto (1,29 zł brutto)

Włochy 1,05 zł netto (1,29 zł brutto)

Sposób naliczania

za każdą rozpoczętą 
minutę połączenia
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B. Połączenia międzynarodowe w ruchu automatycznym – do sieci komórkowej

1) Pełna lista krajów docelowych znajduje się w Dodatku do taryf – usługi podstawowe w części B.
2) Ceny dla połączeń międzynarodowych są takie same dla telefonii tradycyjnej i telefonii internetowej.

Rodzaj połączenia (państwo docelowe) 1) Opłata za 1 minutę połączenia 3)

Francja 1,39 zł netto (1,71 zł brutto)

Niemcy 1,39 zł netto (1,71 zł brutto)

USA 1,05 zł netto (1,29 zł brutto)

Wielka Brytania 1,53 zł netto (1,88 zł brutto)

Włochy 1,53 zł netto (1,88 zł brutto)

Sposób naliczania

za każdą rozpoczętą 
minutę połączenia


