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1. Przedmiot regulacji 
Niniejszy Cennik określa opłaty w ramach Oferty Promocyjnej „Internet 300”.  
Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku są podane w złotych polskich i zawierają należny podatek od  towarów i usług. 
Niniejsza oferta obowiązuje od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia jej odwołania. 
Wszelkie określenia pisane wielką literą niezdefiniowane odmiennie w niniejszym Cenniku mają znaczenie nadane im w Regulaminie 
Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych, Regulaminie Oferty Promocyjnej Internet 300 oraz Regulaminie E-Rachunku. 
Naliczona zgodnie z Cennikiem Opłata nie może być mniejsza niż 1 grosz. 
W ramach niniejszej oferty nie są świadczone usługi w roamingu. 

2. Opłaty abonamentowe  
Tabela nr 1 

Oferta Internet 300 

Wysokość  
abonamentu (bez ulgi za E-Rachunek i zgody marketin-
gowe) 

59,90 zł 

3. Opłaty za transmisje danych w kraju na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w zasięgu sieci operatora 
Tabela nr 2 

Oferta Internet 300 

Opłata za korzystanie z transmisji danych 0,01 zł 

Pakiet transmisji danych 100 GB 49,90 zł  

Opłata za transmisje danych naliczana jest za każde rozpoczęte 100 kB. 
W celu aktywowania dodatkowego pakietu transmisji danych 100 GB + 200 GB należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta. 
Dodatkowy pakiet transmisji danych przyznawany jest na czas trwania Okresu Rozliczeniowego, w którym aktywowano pakiet. Nie-
wykorzystany dodatkowy pakiet transmisji danych nie przechodzi na kolejny Okres Rozliczeniowy. 

4. Opłata aktywacyjna 
Tabela nr 4 

 Internet 300 

Wysokość opłaty aktywacyjnej 29 zł 

5. Opłaty za usługi dodatkowe 
Tabela nr 5 

Nazwa usługi Opłata 

Wykaz szczegółowych Usług 15,00 zł 

Wymiana karty SIM z przyczyn leżących po stronie Abonenta 49,00 zł 

Wymiana karty SIM z z przyczyn niezależnych od Abonenta Bezpłatnie 

Zmiana Abonenta (cesja) 49,00 zł 

Połączenia na numery alarmowe Bezpłatnie 

 
Aktywacja i dezaktywacja usług dodatkowych następuje w ciągu 24 godzin od momentu zlecenia zmiany przez Abonenta, chyba że 
Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych lub Regulamin Oferty Promocyjnej stanowi inaczej. 


