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Cennik Usługi Stacjonarna Telefonia Cyfrowa w Planie STANDARD 50

1 Postanowienia ogólne

1. Cennik Usługi Stacjonarnej Telefonii Cyfrowej,  zwany dalej Cennikiem, określa opłaty i  zasady 
rozliczeń za ruch telefoniczny zrealizowany w ramach Usługi. 

2. Okresem  rozliczeniowym  jest  miesiąc  kalendarzowy.  Opłaty  naliczane  są  w  okresach 
rozliczeniowych według niniejszego Cennika.

3. Opłaty jednorazowe naliczane są z fakturą za pierwszy pełen okres rozliczeniowy.
4. Opłaty  abonamentowe  naliczane  są  z  góry.  Opłata  za  pierwszy  niepełny  okres  rozliczeniowy 

naliczana  jest  proporcjonalnie  do  ilości  dni,  w  których  świadczona  będzie  Usługa,  jako 
wielokrotność 1/30 miesięcznej opłaty abonamentowej. 

5. Opłata  w okresie  rozliczeniowym,  w którym usługa  została  dezaktywowana  naliczana  jest  do 
końca okresu rozliczeniowego.

6. Zdefiniowane przedziały czasowe korzystania z usług telefonicznych:

a. Dni Robocze – od godz. 8.00 do godz.18.00, w dni robocze
b. Weekendy i Święta  – od godz. 8.00 do godz. 18.00, w soboty, niedziele oraz 

dni ustawowo wolne od pracy
c. Wieczory – od godz. 18.00 do godz. 8.00, we wszystkie dni

2 Opłaty aktywacyjne w Planie STANDARD 50
Opłata [PLN] Netto

Dodatkowy numer telefoniczny 2,05
Usługa Fax-2-Email 4,1
Usługa Voice-2-Email 4,1
Dodatkowe konto SIP 4,92
Aktywacja prezentacji numeru dzwoniącego (CLIP) Bez opłat
Aktywacja prezentacji numeru własnego (CLIR) Bez opłat

3 Miesięczne opłaty abonamentowe w Planie STANDARD 50

Opłata [PLN] Netto
Opłata abonamentowa 16,39
Dodatkowy numer telefoniczny 2,05
Usługa Fax-2-Email 4,1
Usługa Voice-2-Email 4,1
Dodatkowe konto SIP 4,92
Przekazywanie połączeń Bez opłat
Przekierowanie wszystkich połączeń Bez opłat
Przekierowanie połączeń podczas zajętości Bez opłat
Przekierowanie nieodebranych połączeń Bez opłat
Połączenia trójstronne Bez opłat
Połączenia oczekujące Bez opłat
Prezentacja numeru dzwoniącego (CLIP) Bez opłat
Prezentacja numeru własnego (CLIR) Bez opłat
Blokowanie połączeń na wybrane numery Bez opłat
Poczta Głosowa Bez opłat
Szczegółowy wykaz połączeń za dany okres 
rozliczeniowy dostępny przez Panel Klienta Bez opłat
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Cennik Usługi Stacjonarna Telefonia Cyfrowa w Planie STANDARD 50

4 Opłaty za połączenia krajowe w Planie STANDARD 50

W Planie STANDARD 50 opłaty za połączenia krajowe naliczane są za każdą, pierwszą rozpoczętą 
minutę połączenia według poniższego Cennika, a następnie za każdą kolejną sekundę, w wysokości 
równej 1/60 opłaty określonej w poniższym Cenniku. Opłata za każde połączenie jest zaokrąglana do 
pełnego grosza.

Okres Opłata [PLN] Netto
Za rozpoczęcie połączenia dowolny 0,00
Połączenia w ramach sieci 

CYBERNET dowolny 0,00

50 darmowych minut na połączenia lokalne i międzystrefowe

Za 1 min połączenia krajowego

Lokalne
dni robocze 0,13

weekendy i święta 0,13
wieczory 0,11

Międzystrefowe
dni robocze 0,21

weekendy i święta 0,21
wieczory 0,16

Do sieci telefonii komórkowej
(Orange, Era, Plus)

dni robocze 1,10
weekendy i święta 1,10

wieczory 1,00

Do sieci telefonii komórkowej
Bez prezentacji numeru *

dni robocze 0,99
weekendy i święta 0,99

wieczory 0,93

Do sieci telefonii 
komórkowej P4 (Play)

dni robocze 1,26
weekendy i święta 1,26

wieczory 1,16

*Opłaty  za  połączenia  bez  prezentacji  numeru  abonenta.  Wszystkie  połączenia  realizowane są  z 
blokadą prezentacji numeru CLIR. Operator ma prawo do zaprzestania świadczenia usługi połączenia 
do sieci komórkowej bez prezentacji numeru w każdej chwili.

5 Opłaty za połączenia międzynarodowe

Zgodnie z Cennikiem Ogólnym

6 Opłaty za połączenia z numerami 0-80x

Zgodnie z Cennikiem Ogólnym

7 Opłaty za połączenia Audioteksowe

Zgodnie z Cennikiem Ogólnym

8 Opłaty za połączenia z numerami specjalnymi 

Zgodnie z Cennikiem Ogólnym

9 Opłaty jednorazowe

Zgodnie z Cennikiem Ogólnym
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