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Wrocław, 31 maja 2014 r.

Szanowni Państwo,
informuję, że od 1 lipca 2014 roku w obowiązującym Państwa Cenniku Usług Diallo – oferta indywidualna oraz Cenniku
Usług Diallo – oferta biznes, obniżeniu ulegają następujące opłaty w Strefie Euro:
1. W punkcie 3.5. – Połączenia wychodzące w roamingu międzynarodowym, gdy Abonent znajduje się w Strefie Euro
– obniżenie ceny z kwoty 0,99 zł netto (1,22 zł z VAT) do kwoty 0,79 zł netto (0,97 zł z VAT).
Połączenia wychodzące w roamingu międzynarodowym:
Opłata za 1 minutę połączenia
do
z
Strefa Euro

Strefa Euro
Cena netto

Cena brutto

0,79 zł

0,97 zł

2. W punkcie 3.5. – Połączenia przychodzące w roamingu międzynarodowym, gdy Abonent znajduje się w Strefie Euro
– obniżenie ceny z kwoty 0,29 zł netto (0,36 zł z VAT)do kwoty 0,20 zł netto (0,25 zł z VAT).
Połączenia przychodzące w roamingu międzynarodowym:
Opłata za 1 minutę połączenia
Strefa Euro

Abonent Operatora

Cena netto

Cena brutto

0,20 zł

0,25 zł

3. W punkcie 3.5. – SMS wychodzący w roamingu międzynarodowym, w zakresie SMS w roamingu międzynarodowym
do numerów krajowych sieci komórkowych lub do Strefy EURO – obniżenie ceny z kwoty 0,33 zł netto (0,41 zł z VAT
do kwoty 0,25 zł netto (0,31 zł z VAT).
SMS wychodzący w roamingu międzynarodowym:
Opłata za 1 wiadomość SMS

SMS w roamingu międzynarodowym do numerów krajowych
sieci komórkowych lub do Strefy EURO

Cena netto

Cena brutto

0,25 zł

0,31 zł

Nowe stawki za korzystanie z usług mobilnych w roamingu, tj. opłaty za połączenia głosowe oraz SMS wprowadzone
zostają w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 531/2012 z dnia 13 czerwca 2012 roku
w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii (Dz.Urz.UE.L Nr 172, str 10).
W przypadku braku akceptacji powyższych zmian Cennika mogą Państwo do dnia wejścia w życie powyższych zmian,
tj. 1 lipca 2014 roku, przekazać Telefonii Dialog sp. z o.o. pisemne wypowiedzenie Umowy. W przypadku skorzystania
z tego prawa Telefonii Dialog sp. z o.o. przysługuje żądanie zapłaty Opłaty Wyrównawczej w wysokości nieprzekraczającej
równowartości ulgi przyznanej Państwu, pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy
do dnia jej rozwiązania. Brak Państwa pisemnego oświadczenia w powyższym terminie oznacza akceptację zmian.
Powyższe postanowienia wchodzą w życie 1 lipca 2014 r.
Z poważaniem

Sylwia Sznyrowska
Dyrektor Obsługi Klienta
Telefonia Dialog sp. z o.o.
Grupa Netia
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