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Cennik - Do Wszystkich Bez Limitu 
Obowiązuje od 01.07.2020 r.   

Dotyczy Umów podpisanych od 01.07.2020 r.   

   

1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe)    

Rodzaj opłaty   Opłata   

Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej (aktywacja, tylko abonenci posiadający aktywną usługę Internetu FTTH) 1,00 zł   

Cesja Umowy 49,00 zł 

   

2. Opłaty abonamentowe (miesięczne)    

Rodzaj opłaty   Opłata   

Miesięczna opłata abonamentowa    30,00 zł   

   

3. Opłaty za krajowe i wybrane międzynarodowe połączenia telekomunikacyjne    

   

3.1.  Połączenia lokalne, międzystrefowe w ruchu automatycznym, międzymiastowe, do krajowych sieci komórkowych i międzynarodowe do krajów 

Unii Europejskiej2) na numery stacjonarne oraz międzynarodowe do Kanady i USA   

Rodzaj połączenia   Okres taryfikacyjny   Opłata za 1 minutę połączenia1)   

Połączenia lokalne, międzystrefowe w ruchu automatycznym, 

międzymiastowe, do krajowych sieci komórkowych i międzynarodowe do 

krajów Unii Europejskiej2) na numery stacjonarne oraz międzynarodowe do 

Kanady i USA    

całą dobę   bez dodatkowej opłaty   

1) Za pierwsze 60 sek. zawsze naliczana jest stawka za pełną minutę niezależnie od czasu trwania, a następnie sekundowo wg rzeczywistego czasu 

połączenia.   

2) Z wyłączeniem krajów i terytoriów zamorskich oraz terytoriów specjalnych.   

   

  3.2.  Połączenia do sieci inteligentnej    

Rodzaj opłaty   Okres taryfikacyjny   Sposób naliczania   Opłata za 1 minutę połączenia1)   

800, 806, 808 1   całą dobę   bez opłat   

801 1, 801 2, 801 7, 801 8   całą dobę   jednokrotnie   0,36 zł brutto (0,29 zł netto)   

801 3, 801 9   

codziennie   

08:00 – 22:00   

za każde rozpoczęte 3 minuty 

połączenia   

0,36 zł brutto (0,29 zł netto)   
  

 codziennie   

22:00 – 08:00   

za każde rozpoczęte 6 minut 

połączenia   

 

801 4   

od poniedziałku do piątku 08:00 – 

18:00   

za minutę połączenia1)   

0,49 zł brutto (0,40 zł netto)   

w soboty, niedziele i święta 08:00 – 

18:00   
0,37 zł brutto (0,30 zł netto)   

codziennie   

18:00 – 08:00   
0,25 zł brutto (0,20 zł netto)   

801 0, 801 5, 801 6   całą dobę   
za każdą rozpoczętą minutę 

połączenia   
0,36 zł brutto (0,29 zł netto)   

804 1   

codziennie   

08:00 – 22:00   

za każde rozpoczęte 3 minuty 

połączenia   

0,36 zł brutto (0,29 zł netto)   
  

 codziennie   

22:00 – 8:00   

za każde rozpoczęte 6 minut 

połączenia   

 

804 2   całą dobę   
za każdą rozpoczętą minutę 

połączenia   
0,36 zł brutto (0,29 zł netto)   

1)   Podstawą do ustalania opłaty za połączenia jest jednostka taryfikacyjna 0,29 zł + VAT.    
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  3.3.  Połączenia do sieci audioteksowych1)   
1)  

Operator ma prawo założyć blokadę połączeń na numery usług o podwyższonej opłacie, w szczególności 700, 701, 703, 704, 707, 708 w przypadku, gdy 

wartość netto wykonanych połączeń przekroczy w danym Okresie Rozliczeniowym równowartość 500 zł. Zdjęcie blokady nastąpi niezwłocznie po opłaceniu 

należności za Okres Rozliczeniowy, w którym aktywowano usługę, i złożeniu pisemnego zlecenia zdjęcia blokady.   

   

Połączenia z numerem 7071)   

Połączenia z numerem o wskaźniku   Sposób naliczania   Opłata za 1 minutę połączenia   

707 4   

jednokrotnie   

3,21 zł brutto (2,61 zł netto)   

707 5   4,28 zł brutto (3,48 zł netto)   

707 6   5,35 zł brutto (4,35 zł netto)   

 1)   Podstawą do ustalania opłaty za połączenia jest jednostka taryfikacyjna 0,29 zł + VAT.    

   

Połączenia z numerem 700, 701, 703 i 7081)   

Połączenia z numerem o wskaźniku   Sposób naliczania2)   Opłata za 1 minutę połączenia   

700 1, 701 1, 703 1, 708 1   

za minutę połączenia   

0,36 zł brutto (0,29 zł netto)   

701 2, 701 9   0,71 zł brutto (0,58 zł netto)   

700 2, 703 2, 708 2   1,29 zł brutto (1,05 zł netto)   

700 3, 701 3, 703 3, 708 3   2,08 zł brutto (1,69 zł netto)   

700 4, 701 4, 703 4, 708 4   2,58 zł brutto (2,10 zł netto)   

700 5, 701 5, 703 5, 708 5   3,69 zł brutto (3,00 zł netto)   

700 6, 701 6, 703 6, 708 6   4,26 zł brutto (3,46 zł netto)   

700 7, 701 7, 703 7, 708 7   4,92 zł brutto (4,00 zł netto)   

700 8, 701 8, 703 8, 708 8   7,69 zł brutto (6,25 zł netto)   

700 9, 703 9, 708 9   jednokrotnie   9,99 zł brutto (8,12 zł netto)   

1) Połączenia do numerów 700 i 701 realizowane są przez Orange SA.   

2) Podstawą do ustalania opłaty za połączenia jest jednostka taryfikacyjna 0,29 zł + VAT.    

   

 

Połączenia z numerem 704   

Połączenia z numerem o wskaźniku   Sposób naliczania   Opłata za 1 minutę połączenia   

704 0   

jednokrotnie   

0,71 zł brutto (0,58 zł netto)   

704 1   1,43 zł brutto (1,16 zł netto)   

704 2     2,50 zł brutto (2,03 zł netto)   

704 3   3,92 zł brutto (3,19 zł netto)   

704 4  4,99 zł brutto (4,06 zł netto)   

704 5   6,42 zł brutto (5,22 zł netto)   

704 6   9,99 zł brutto (8,12 zł netto)   

704 7   12,48 zł brutto (10,15 zł netto)   

   

   

  3.4.  Połączenia z numerami specjalnymi    

Rodzaj opłaty1)   Sposób naliczania2)      
Opłata   

Połączenia na numery alarmowe     bez opłat   
 

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111     bez opłat   
 

800   jednokrotnie   
   

0,36 zł brutto (0,29 zł netto)   

Biuro numerów 118 9133),4)   jednokrotnie   
   

1,43 zł brutto (1,16 zł netto)   

Międzynarodowe biuro numerów 118 9143) 4)   jednokrotnie      
2,46 zł brutto (2,00 zł netto)   

Informacja TP SA o numerach telefonów abonentów w języku angielskim 

118 8113),4)   
za minutę połączenia   

   
2,46 zł brutto (2,00 zł netto)   

Informacja miejska 194 91 3),4)   za minutę połączenia   
   

1,29 zł brutto (1,05 zł netto)   
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Informacja Kolejowa 197 57 3),4)   za minutę połączenia      
1,29 zł brutto (1,05 zł netto)   

Automatyczne Serwisy Informacyjne(ASI) 3) 4) 

192 20, 192 21, 192 22, 192 25, 192 26, 192 27, 192 29, 193 10, 193 

11,  19312, 193 13, 193 14, 193 15, 193 16, 193 19, 193 77, 193 88, 194 

20, 194 23, 194 28, 194 38, 194 70, 194 89, 195 70, 195 71,195 74, 195 75 

oraz 118 112 i 118 800 

za minutę połączenia 

 

0,71 zł brutto (0,58 zł netto)  

Automatyczne Serwisy Informacyjne (ASI) 192 28 3), 4)   za minutę połączenia     0,36 zł brutto (0,29 zł netto)   

Bank danych 194 93 3), 4)   za minutę połączenia     2,08 zł brutto (1,69 zł netto)   

Biuro zleceń 194 97 3), 4)   za połączenie     1,43 zł brutto (1,16 zł netto)   

Numery zagraniczne o podwyższonej płatności   za minutę połączenia     0,84 zł brutto (0,68 zł netto)   

Połączenia z numerami o wskaźniku 116     bez opłat   

Usługa Bank Danych (Dobry Numer) 118 000   za minutę połączenia     2,07 zł brutto (1,68 zł netto)   

Usługa Informacja dla osób niepełnosprawnych 118 888   za 3 minuty połączenia     0,35 zł brutto (0,28 zł netto)   

Usługa Informacja o wypadkach 197 90     bez opłat   

Usługa Biuro Zleceń 194 97   za minutę połączenia     1,42 zł brutto (1,15 zł netto)   

Usługa zamawiania rozmów międzystrefowych 190 50   za minutę połączenia     1,07 zł brutto (0,87 zł netto)   

Usługa zamawiania rozmów międzynarodowych 190 51 5)   za minutę połączenia     1,07 zł brutto (0,87 zł netto)   

Rodzaj opłaty1)   Sposób naliczania2)   
 

Opłata   

Usługa połączenie na koszt odbiorcy 192 22 5)   za minutę połączenia   
 

0,71 zł brutto (0,58 zł netto)   

1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych dnia 28 lutego 2008 (Dz. U. Nr 52 z 

2008 r., poz. 307) od dnia 15 lutego do 14 maja 2009 roku obowiązywać będzie okres przejściowy. W tym czasie będzie można uzyskać połączenie 

zarówno po wybraniu 4-cyfrowego numeru, jak i nowego, 5-cyfrowego, z 1 na początku numeru. Od dnia 15 maja 2009 r. będą już obowiązywać 

wyłącznie numery 5-cyfrowe.    

2) Podstawą do ustalania opłaty za połączenia jest jednostka taryfikacyjna 0,29 zł + VAT.    

3) Dostępność poszczególnych połączeń uzależniona jest od możliwości technicznych.    

4) Połączenia niedostępne w przypadku korzystania z Usługi Telefonicznej na sieci TP realizowanej przy wykorzystaniu technologii pakietowej transmisji 

danych.    

5) Usługa dostępna wyłącznie w technologii WLR.   

   

  3.5.  Połącznia z numerami skróconymi 1)   

Rodzaj połączenia   Okres taryfikacyjny   Sposób naliczania   Opłata   

Połączenia z numerami skróconymi (AUS)   

194 10, 194 19,   

194 43, 194 66,   

194 83, 194 86   

od poniedziałku do piątku 

08:00 – 20:00   

za minutę połączenia   

0,20 zł brutto (0,16 zł netto)   

od poniedziałku do piątku 

20:00 – 08:00   
0,10 zł brutto (0,08 zł netto)   

w soboty, niedziele i święta 

00:00 – 24:00   
0,10 zł brutto (0,08 zł netto)   

Połączenia z numerami skróconymi (AUS)2)   

   
całą dobę   0,36 zł brutto (0,29 zł netto)   

1) Połączenia z Błękitną Linią TP i Błękitną Linią Biznes TP taryfikowane są jak połączenia z pozostałymi numerami skróconymi AUS.    

2) Połączenia z numerami skróconymi (AUS) niewyszczególnionymi w powyższej tabeli (3.8. Połączenia z numerami skróconymi), w tym numerami 

skróconymi Radio Taxi.    

 

   

   

     

   


