T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

ZMIANY W CENNIKU USŁUG M2M W RUCHOMEJ SIECI TELEFONICZNEJ DLA
KLIENTÓW T-MOBILE POLSKA S.A. OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA 12 GRUDNIA 2018 ROKU
Z dniem 12 grudnia 2018 roku zmianie ulegają wskazane poniżej postanowienia. Zmiany zostały szczegółowo
przedstawione poniżej, przy czym:
a) nowe treści oznaczone zostały kursywą i pogrubioną czcionką,
b) treści zmieniane zostały przekreślone.
Wskazane w ten sposób zmiany mają jedynie charakter porównawczy, a w Cenniku załączanym do
zawieranych lub aneksowanych umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych od dnia
12 grudnia 2018 roku widoczny będzie jedynie tekst jednolity.
1) Zmianie ulegnie treść pkt 1 Cennika, który otrzymuje nowe brzmienie:

„1

DEFINICJE

Użyte terminy oznaczają:
1.1

„Abonament” – podstawowa opłata cykliczna, ponoszona przez Abonenta z tytułu zapewnienia dostępu do Sieci Operatora i gotowości Operatora do
świadczenia Usług.

1.2

„Abonent” l ub „Kl i ent” – Podmiot, który zawarł z Operatorem Umowę.

1.3

„Admi ni str ator Konta M2M – Administrator Klienta posiadający dostęp do Konta M2M.

1.4

„C ennik” – niniejszy wykaz Usług wraz z zestawieniem rodzaju, wysokości opłat oraz zasadami ich naliczania i regułami dotyczącymi spo sobu działania
Usług.

1.5

Konto M2M – konto abonenckie, za pomocą którego Administrator Konta M2M zarządza Usługą.

1.6

„Li mit wydatków na transmisję danych w roamingu” – obowiązujący w Cyklu Rozliczeniowym limit wydatków na transmisję danych w roamingu ustalany,
w przypadku braku odmiennej dyspozycji Abonenta, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w kwocie netto stanowiącej
równowartość 50 EUR według odpowiedniego kursu referencyjnego ogłaszanego przez Europejski Bank Centralny w Dzienni ku Urzędowym Unii
Europejskiej (na dzień 1 lipca 2015 r. limit ten wynosił 204,44 zł netto; po ogłoszeniu nowego wskazanego kursu referencyjnego w terminie przewidzianym
przepisami prawa kwota wyrażona w złotych polskich będzie udostępniana na www.t-mobile.pl). Szczegóły dostępne na www.t-mobile.pl.

1. 7

„Li mit kwotowy Premium z blokadą” – limit wydatków obowiązujący w Cyklu Rozliczeniowym na połączenia, SMS, MMS oraz Treści określone w pkt 4.4
C ennika. Operator oferuje Abonentowi bezpłatnie możliwość wyboru jednego z następujących progów kwotowych: 0 zł, 35 zł, 100 zł, 200 zł, 500 zł brutto. W
przypadku nieokreślenia przez Abonenta progu kwotowego spośród wskazanych w poprzednim zdaniu progów kwotowych, próg ten wynosi 35 zł w każdym
Cyklu Rozliczeniowym. Abonent może zmieniać wybrany próg kwotowy w trakcie Cyklu Rozliczeniowego ze skutkiem natychmiastowym. Abonent może
dokonać wyboru lub zmiany progu kwotowego telefonicznie, pisemnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz poprzez Internetowy System Obsługi.
Użytkownik Numeru Telefonu zostanie poinformowany w wiadomości SMS o wykorzystaniu 80%, a następnie 100% wartości progu kwotowego. W momencie
osiągnięcia wybranego przez Abonenta progu kwotowego, a w przypadku braku określenia przez Abonenta progu kwotowego – w momencie osiągnięcia
pr ogu kwotowego w wysokości 35 zł, następuje automatyczne zablokowanie możliwości wykonywania i odbierania połączeń, wysyłania i odbierania
wi adomości SMS or az MMS z/od numer ów okr eśl onyc h w pkt 4. 4 C enni ka or az pobi er ani e Tr eśc i okr eśl onyc h w pkt 4. 4 C enni ka .

1. 8

„Limit kwotowy Premium z notyfikacją” – limit wydatków obowiązujący w Cyklu Rozliczeniowym na połączenia, SMS, MMS oraz Treści określone w pkt 5.4
C ennika. Operator oferuje Abonentowi bezpłatnie możliwość wyboru jednego z następujących progów kwotowych: 0 zł, 35 zł, 100 zł, 200 zł, 500 zł br utto. W
przypadku nieokreślenia przez Abonenta progu kwotowego spośród wskazanych w poprzednim zdaniu progów kwotowych, próg ten wynosi 35 zł w każdym
C yklu Rozliczeniowym. Abonent może dokonać wyboru lub zmiany progu kwotowego telefonicznie, pisemnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz
poprzez Internetowy S ystem Obsługi. Użytkownik Numeru Telefonu zostanie poinformowany w wi adomości S MS o przekroczeniu 80%, a następnie
w momencie osiągnięcia 100% wartośc i pr ogu kwotowego.

1.79

„Łąc zny Indywidualny Limit SMS do T-Mobile w Kraju” - limit wiadomości SMS wysyłanych do sieci T-Mobile ustalony dla Numeru Telefonu, stanowiący sumę
wielkości pakietów SMS wszystkich włączonych dla tego Numeru Usług Pakiet SMS do T-Mobile w Kraju.

1.810 „Łąc zny Indywidualny Limit SMS do Wszystkich Sieci w Kraju” - limit wiadomości SMS wysyłanych do ruchomej sieci telefonicznej w Polsce ustalony dla
Numeru Telefonu, stanowiący sumę wielkości pakietów SMS wszystkich włączonych dla tego Numeru Telefonu Usług Pakiet SMS do Wszystkich Sieci w
Kraju.

1.911 „Łąc zny Indywidualny Limit SMS Strefa 1” - limit wiadomości SMS wysyłanych w roamingu w Strefie 1, stanowiący sumę wielkości pakietów SMS wszystkich
włączonych dla tego Numeru Telefonu Usług Pakiet SMS w Roamingu Strefa 1.
1.1012 „Łąc zny Indywidualny Limit SMS Kraj + Strefa 1 ” - limit wiadomości SMS wysyłanych w roamingu w Strefie 1, stanowiący sumę wielkości pakietów SMS
wszystkich włączonych dla tego Numeru Telefonu Usług Pakiet SMS Kraj i Roaming - Strefa 1.
1.1113 „Łączny Indywidualny Limit SMS Strefa 2” - limit wiadomości SMS wysyłanych w roamingu w Strefie 2, stanowiący sumę wielkości pakietów SMS wszystkich
włączonych dla tego Numeru Telefonu Usług Pakiet SMS w Roamingu - Strefa 2.
1.1214 „Łąc zny Indywidualny Limit S MS S trefa 2+3” - limit wiadomości SMS wysyłanych w roamingu w Strefie 2+3, stanowiący sumę wielkości pakietów SMS
wszystkich włączonych dla tego Numeru Telefonu Usług Pakiet SMS w Roamingu - Strefa 2+3.
1.1315 „Łąc zny Współdzielony Limit SMS do T-Mobile w Kraju” - limit wiadomości SMS wysyłanych do sieci T-Mobile ustalony dla dla Konta M2M, stanowiący sumę
wielkości pakietów SMS wszystkich włączonych dla tego Numeru Usług Współdzielony Pakiet SMS do T-Mobile w Kraju oraz Pakiet SMS na Konto do TMobile w Kraju.
1.1416 „Łąc zny Współdzielony Limit SMS do Wszystkich Sieci w Kraju” - limit wiadomości SMS wysyłanych do sieci komórkowych Polsce, ustalony dla Konta M2M,
stanowiący sumę wielkości pakietów SMS wszystkich włączonych dla tego Konta M2M Usług Współdzielony Pakiet SMS do Wszystkich Sieci w Kraj oraz
Pakiet SMS na Konto do Wszystkich Sieci w Kraju.
1.1517 „Łąc zny Współdzielony Limit SMS Strefa 1” - limit wiadomości SMS wysyłanych w roamingu w strefie 1, ustalony dla Konta M2M, stanowiący sumę wielkości
pakietów SMS wszystkich włączonych dla tego Konta M2M Usług Współdzielony Pakiet SMS w Roamingu Strefa 1 oraz Pakiet SMS na Konto w Roamingu
Strefa 1
1.1618 „Łąc zny Współdzielony Limit SMS Kraj + Strefa 1” - limit wiadomości SMS wysyłanych w roamingu w strefie 1, ustalony dla Konta M2M, stanowiący sumę
wielkości pakietów SMS wszystkich włączonych dla tego Konta M2M Usług Współdzielony Pakiet SMS Kraj i Roaming - Strefa 1.
1.1719 „Łąc zny Współdzielony Limit SMS Strefa 2” - limit wiadomości SMS wysyłanych w roamingu w strefie 2, ustalony dla Konta M2M, stanowiący sumę wielkości
pakietów SMS wszystkich włączonych dla tego Konta M2M Usług Współdzielony Pakiet SMS w Roamingu - Strefa 2 oraz Pakiet SMS na Konto w Roamingu
Strefa 2.
1.1820 „Łąc zny Współdzielony Limit SMS Strefa 2+3” - limit wiadomości SMS wysyłanych w roamingu w Strefie 2+3, ustalony dla Konta M2M, stanowiący sumę
wielkości pakietów SMS wszystkich włączonych dla tego Konta M2M Usług Współdzielony Pakiet SMS w Roamingu - Strefa 2+3 oraz Pakiet SMS na Konto
w Roamingu Strefa 2+3.
1.1921 „Łączny Indywidualny Limit Transmisji Danych Kraj” – limit wielkości transmisji danych ustalony dla Numeru Telefonu, stanowiący sumę wielkości pakietów
danych wszystkich włączonych dla tego Numeru Telefonu Usług Pakiet Danych w Kraju.
1.2022 „Łączny Indywidualny Limit Transmisji Danych Strefa 1” – limit wielkości transmisji danych ustalony dla Numeru Telefonu, stanowiący sumę wielkości
pakietów danych wszystkich włączonych dla tego Numeru Telefonu Usług Pakiet Danych Roaming Strefa 1.
1.2123 „Łączny Indywidualny Limit Transmisji Danych Strefa 2” – limit wielkości transmisji danych ustalony dla Numeru Telefonu, stanowiący sumę wielkości
pakietów danych wszystkich włączonych dla tego Numeru Telefonu Usług Pakiet Danych Roaming Strefa 2.
1.2224 „Łączny Indywidualny Limit Transmisji Danych Kraj + Strefa 1” – limit wielkości transmisji danych ustalony dla Numeru Telefonu, stanowiący sumę wielkości
pakietów danych wszystkich włączonych dla tego Numeru Telefonu Usług Pakiet Danych Kraj + Roaming Strefa 1.
1.2325 „Łączny Indywidualny Limit Transmisji Danych Strefa 2+3” – limit wielkości transmisji danych ustalony dla Numeru Telefonu, stanowiący sumę wielkości
pakietów danych wszystkich włączonych dla tego Numeru Telefonu Usług Pakiet Danych Roaming Strefa 2+3.
1.2426 „Łączny Współdzielony Limit Transmisji Danych Kraj” – limit wielkości transmisji danych ustalony dla Konta M2M do wykorzystania przez Klienta, stanowiący
sumę wielkości pakietów danych wszystkich włączonych do tego Konta M2M Usług Współdzielony Pakiet Danych w Kraju oraz Pakiet Danych na Konto w
Kraju.
1.2527 „Łączny Współdzielony Limit Transmisji Danych Strefa 1” – limit wielkości transmisji danych ustalony dla Konta M2M do wykorzystania przez Klienta,
stanowiący sumę wielkości pakietów danych wszystkich włączonych do tego Konta M2M Usług Współdzielony Pakiet Danych Roaming Strefa 1 oraz Pakiet
Danych na Konto Roaming Strefa 1.
1.2628 „Łączny Współdzielony Limit Transmisji Danych Kraj + Strefa 1” – limit wielkości transmisji danych ustalony dla Konta M2M do wykorzystania przez Klienta,
stanowiący sumę wielkości pakietów danych wszystkich włączonych do tego Profilu Zarządzającego Usług Współdzielony Pakiet Danych Kraj + Roaming
Strefa 1 oraz Pakiet Danych na Konto Kraj + Roaming Strefa 1.
1.2729 „Łączny Współdzielony Limit Transmisji Danych Strefa 2” – limit wielkości transmisji danych ustalony dla Konta M2M do wykorzystania przez Klienta,
stanowiący sumę wielkości pakietów danych wszystkich włączonych do tego Konta M2M Usług Współdzielony Pakiet Danych Roaming Strefa 2 oraz Pakiet
Danych na Konto Roaming Strefa 2.
1.2830 „Łączny Współdzielony Limit Transmisji Danych Strefa 2 +3” – limit wielkości transmisji danych ustalony dla Konta M2M do wykorzystania przez Klienta,
stanowiący sumę wielkości pakietów danych wszystkich włączonych do tego Konta M2M Usług Współdzielony Pakiet Danych Roaming Strefa 2+3 oraz
Pakiet Danych na Konto Roaming Strefa 2+3.
1.2931 „N umer Telefonu Administratora Konta M2M” – Numer Telefonu przypisany do Konta M2M, na który będą wysyłane notyfikacje o zdarzeniach dotyczących
tego profilu.
1.3032 „Opłata Aktywacyjna” – opłata jednorazowa pobierana za włączenie Usługi, rozliczana na Fakturze, wystawionej za Cykl Rozliczeniowy, w którym nastąpi ło
włączenie Usługi.
1.3133 „Opłata Cykliczna” – opłata za korzystanie z Usług świadczonych na podstawie Umowy o Świadczenie Usł ug Telekomunikacyjnych lub Umowy Ramowej,
płatna z dołu za każdy Cykl Rozliczeniowy, w którym Usługa była właczona.
1.3234 „P lan N umeracji Kr ajowej” - zbiór reguł określających sposób korzystania z krajowych zasobów numeracji stosowanych dla publicznych si eci
telekomunikacyjnych, w których świadczone są publicznie dostępne usługi telefoniczne na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
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1.3335 „Rachunek Minimalny” – minimalna kwota wynagrodzenia, jakie Klient zobowiązuje się uiszczać na rzecz T-Mobile Polska za korzystanie z Usług na
warunkach określonych w Umowie Ramowej w każdym Cyklu Rozliczeniowym czasu oznaczonego obowiązywania Umowy Ramowej.
1.3436 „T- Mobi l e P ol sk a” lub „Oper ator ” – T-Mobile Polska S.A.
1.3537 „Usługa” – każda usługa świadczona przez T-Mobile Polska na rzecz Klienta, w szczególności Usługi Telekomunikacyjne.100% wartości progu kwotowego.”

2)

Zmianie ulegnie treść pkt 4.4 Cennika, który otrzymuje nowe brzmienie:

„4.4 OPŁATY ZA POŁĄCZENIA, SMS, MMS Z NUMERAMI PREMIUM ORAZ
KORZYSTANIE Z TREŚCI PREMIUM
Plan Taryfowy M2M
Opłata
uwzględniana
w R achunku
Minimalnym

Usługa

Połączenia z numerami 708, 703, 700
Min. poł. na Numery
Premium (708 1X; 703 1X,
700 1X)

Niedostępne

Nie

Min. poł. na Numery
Premium (708 2X; 703 2X,
700 2X)

Niedostępne

Nie

Min. poł. na Numery
Premium (708 3X; 703 3X,
700 3X)

Niedostępne

Nie

Min. poł. na Numery
Premium (708 4X; 703 4X,
700 4X)

Niedostępne

Nie

Min. poł. na Numery
Premium (708 5X; 703 5X,
700 5X)

Niedostępne

Nie

Min. poł. na Numery
Premium (708 6X; 703 6X,
700 6X)

Niedostępne

Nie

Min. poł. na Numery
Premium (708 7X; 703 7X,
700 7X)

Niedostępne

Nie

Min. poł. na Numery
Premium (708 8X; 703 8X,
700 8X)

Niedostępne

Nie

Min. poł. na Numery
Premium (708 9X; 703 9X,
700 9X)

Niedostępne

Nie

Połączenia z numerami 704
Min. poł. na Numery
Premium (704 0X)

Niedostępne

Nie

Min. poł. na Numery
Premium (704 1X)

Niedostępne

Nie

Min. poł. na Numery
Premium (704 2X)

Niedostępne

Nie

Min. poł. na Numery
Premium (704 3X)

Niedostępne

Nie

Min. poł. na Numery
Premium (704 4X)

Niedostępne

Nie
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Min. poł. na Numery
Premium (704 5X)

Niedostępne

Nie

Min. poł. na Numery
Premium (704 6X)

Niedostępne

Nie

Min. poł. na Numery
Premium (704 7X)

Niedostępne

Nie

Min. poł. na Numer
Premium (*4 C X)

Niedostępne

Nie

Min. poł. na Numer
Premium (*7 C X)

Niedostępne

Nie

SMS Premium (8 CC X)

Niedostępne

Nie

SMS Premium (7 C X)

. Niedostępne

Nie

SMS Premium (9 CC X)

Nie

MMS Premium
(9 CC X)

Niedostępne

Nie

Treść Premium

Niedostępne

Nie

Opis Usługi
4.4.1 Usługi określone w tabeli w pkt 4.4 Cennika są Usługami Telekomunikacyjnymi z dodatkowym świadczeniem, które może być realizowane przez podmiot
inny niż T-Mobile Polska, w szczególności szeroko rozumianym świadczeniem informacyjnym, związanym z podwyższoną opłatą, świadczonymi po
nawiązaniu połączenia wychodzącego i przychodzącego, przy czym Usługi określone w tabeli w pkt 4.4 Cennika oraz Limity określone w pkt 1.7-1.9 Cennika
nie dotyczą w szczególności:
Usług świadczonych w wykonaniu obowiązku ustawowego, w przypadku których zastosowanie blokady mogłoby spowodować naruszenie tego obowiązku
(co dotyczy w szczególności usługi połączeń z konsultantem T-Mobile Polska) oraz,
połaczeń dotyczących Usług (wychodzących lub przychodzących) w sytuacji, gdy takie połączenie nie powoduje obowiązku zapłaty, w szczególności
z powodu jej naliczenia przed wprowadzeniem blokady.
4.4.2 Dostępność Numerów Premium określonych w tabeli w pkt 4.4 Cennika może być ograniczona. Szczegółowe informacje dotyczące zasad korzystania
z Numerów Premium określonych w tabeli w pkt 4.4 Cennika są dostepne na stronie www.t-mobile.pl.
4.4.3 Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z Numerów Premium określonych w tabeli w pkt 4.4 Cennika, jeśli brak takiej
możliwości wynika z zasad określonych przez dostawcę usług realizującego dodatkowe świadczenie, będącego podmiotem innym niż T-Mobile Polska.
Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść serwisów dostępnych w ramach Numerów Premium określonych w tabeli w pkt 4.4 Cennika.
4.4.4 Po wykonaniu dyspozycji Abonenta w zakresie włączenia, zmiany kwoty oraz wyłaczenia limitu Operator poinformuje Abonenta każdorazowo o wykonaniu
tej dyspozycji przesyłając wiadomość SMS na numer telefonu Adminstratora Klienta.

4. 4. 5 Po osiągnięciu progu kwotowego obowiązującego w ramach Limitu kwotowego Premium z blokadą wykonywanie połączeń na Numery Premium określone w
tabeli w pkt 4.4 Cennika i odbieranie połączeń z takich Numerów Premium w danym Cyklu Rozliczeniowym, oprócz połączeń, które nie powodują obowiązku
zapłaty po stronie Abonenta, jest możliwe wyłącznie po określeniu przez Abonenta wyższego progu kwotowego w ramach Limitu kwo towego Premium z
bl okadą i do wysokośc i tego pr ogu kwotowego.
4. 4. 6 Abonent ma możliwość wprowadzenia blokady dla połączeń dotyczących Usług określonych w tabeli w pkt 4.4 Cennika (wychodzących lub przychodzących),
w tym połączeń niepowodujących obowiązku zapłaty, w zakresie całkowitej blokady takich połączeń, blokady poszczególnych rodzajów Usług określonych w
tabeli w pkt 4.4 Cennika oraz blokady Usług, których cena brutto za jednostkę rozliczeniową przekracza maksymalną cenę okr eśl oną pr zez Abon enta .

Połączenia Głosowe
4.4. 7 5 Czas trwania Połączenia z numerami 708, 703, 700, z wyłączeniem Połączeń z numerami 708 9X, 703 9X, 700 9X, naliczany jest za pierwsze rozpoczęte
60 sekund, a następnie za każde rozpoczęte 30 sekund. Za pierwszą minutę połączenia naliczona zostanie opłata w wysokości pełnej stawki minutowej
(60/60), a następnie za każde pół minuty połączenia opłata w wysokości połowy stawki minutowej (30/60).
4.4. 8 6 Czas trwania Połączenia z numerami 704, 708 9X, 703 9X oraz 700 9X naliczany jest za całe połączenie niezależnie od czasu jego trwania.
4.4. 9 7 Numer Premium jest to usługa umożliwiająca korzystanie z serwisów rozrywkowo-informacyjnych przez połączenie głosowe na określony dla danego
serwisu numer.

Połączenia Głosowe w roamingu
4.4. 10 8 Możliwość korzystania z Połączeń Głosowych w roamingu może być ograniczona w zależności od ustawień sieci operatora, do której zaloguje się
Użytkownik korzystający z Usług w roamingu.
4.4. 11 9 Połączenia Głosowe w roamingu nie są wliczane do Limitu kwotowego Premium z blokadą, Limitu kwotowego Premium z notyfikacją i nie ma do nich
zastosowania Limit jednostkowy Premium.
4.4. 12 10 Czas trwania połączenia wychodzącego w roamingu w Strefie 1 na numery 708, 703, 700, z wył ączeniem Połączeń z numerami 708 9X, 703 9X, 700 9X,
naliczany jest sekundowo. Za każdą sekundę wykonanego połączenia zostanie naliczona opł ata w wysokości (1/60) stawki minutowej. określonej w tabeli
w pkt 4.6 Cennika, z wyłączeniem stosowania postanowień dotyczących ww. opłat określonych w zawartej Umowie o świadczenie Usług
Telekomunikacyjnych. Do opłaty naliczonej w sposób określony w zdaniu poprzednim doliczona zostanie opłata za Połączenia z numerami 708, 703, 700,
z wyłączeniem Połączeń z numerami 708 9X, 703 9X, 700 9X, określona w ppkt 4.4.5 Cennika.

4

4.4. 13 11 Czas trwania połączenia wychodzącego w roamingu w Strefie 2 lub Strefie 3 na numery 708, 703, 700, z wyłączeniem Połączeń z numerami 708 9X, 703
9X, 700 9X, naliczany jest za każdą rozpoczętą minutę połączenia, za którą zostanie naliczona opłata w wysokości pełnej stawk i minutowej (60/60)
określonej w tabeli w pkt 4.6 Cennika. Do opłaty naliczonej w sposób określony w zdaniu poprzednim doliczona zostanie opłata za 704, 708 9X, 703 9X
oraz 700 9X, określona w ppkt 4.4.6 Cennika.

Wiadomości SMS i MMS
4.4. 14 12 SMS Premium jest to usługa umożliwiająca korzystanie z serwisów rozrywkowo-informacyjnych przez wysyłanie wiadomości SMS na określony dla danego
serwisu numer.
4.4. 15 13 MMS Premium jest to usługa umożliwiająca korzystanie z serwisów rozrywkowo-informacyjnych przez wysyłanie wiadomości MMS na określony dla
danego serwisu numer.
4.4. 16 14 Wysłanie wiadomości na numer SMS Premium albo numer MMS Premium powoduje zawsze naliczenie opłaty zgodnie z pkt 4.4 Cennika. Opłata pobrana
zostanie niezależnie od treści wysłanej wiadomości.

Wiadomości SMS i MMS w roamingu
4.4. 1715 Możliwość korzystania w roamingu z Usług SMS Premium i MMS Premium może być ograniczona.
4.4. 18 16 MMS Premium jest to to usługa umożliwiająca korzystanie z serwisów rozrywkowo-informacyjnych przez wysyłanie wiadomości MMS na określony dla
danegoserwisu numer.
4.4. 19 17 Wiadomości SMS i MMS w roamingu nie są wliczane do Limitu kwotowego Premium z blokadą, Limitu kwotowego Premium z notyfikacją Limitu
jednostkowego Premium.
4.4. 20 18 SMS wychodzący w roamingu w Strefie 1, Strefie 2, Strefie 3 na Numery Premium 8 CC X, 7 C X, 9 CC X jest rozliczany odpowiednio dla każdej ze Stref
za każdą wysłaną wiadomość SMS zgodnie z opłatami określonymi w tabeli w pkt 4.6 Cennika, z wyłączeniem stosowania postanowień dotyczących ww.
opłat określonych w Umowie o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych. Do opłaty naliczonej w sposób określony w zdaniu poprzednim doliczona zostanie
opłata za SMS wychodzący na Numery Premium 8 CC X, 7 C X, 9 CC X określona w tabeli w pkt 4.4 Cennika.
4.4. 21 19 MMS wychodzący w roamingu w Strefie 1 na Numery Premium 8 CC X, 7 C X, 9 CC X jest rozliczany za każdą wysłaną wiadomość, której maksymalna
wielkość wynosi 300 kB, zgodnie z opłatami określonymi w tabeli w pkt 4.6 Cennika, z wyłączeniem stosowania postanowień dotyczących ww. opłat
określonych w zawartej Umowie o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych. Do opłaty naliczonej w sposób określony w zdaniu poprzednim doliczona
zostanie opłata za MMS wychodzący na Numery Premium 8 CC X, 7 C X, 9 CC X określona w tabeli w pkt 4.4 Cennika.
4.4. 22 20 MMS wychodzący w roamingu w Strefie 2 lub Strefie 3 na Numery Premium 8 CC X, 7 C X, 9 CC X jest rozliczany odpowiednio dla każdej ze Stref za
każde wysłane 100 kB zgodnie z opłatami określonymi w tabeli w pkt 5.6 Cennika. Do opłaty naliczonej w sposób określony w zdaniu poprzednim doliczona
zostanie opłata za MMS wychodzący na Numery Premium 8 CC X, 7 C X, 9 CC X określona w tabeli w pkt 4.4 Cennika. W przypadku wiadomości MMS,
której wielkość przekracza 100 kB, dane zostaną podzielone na odpowiednią liczbę MMS-ów, za które zostanie naliczona opłata zgodnie z niniejszym
Cennikiem.

Treść Premium w roamingu
4.4. 23 21 Treść Premium jest to usługa umożliwiająca wykonanie zamówienia wysłania lub pobrania na urządzenie końcowe SMS, MMS, plików graficznych, audio,
wideo lub innych elementów (np. punktów lub losów). Opłata za zamawiane elementy prezentowana jest każdorazowo na ekranie urządzenia końcowego
lub w wiadomości SMS przed rozpoczęciem korzystania z Usługi (przed wykonaniem zamówienia) oraz w materiałach dostawcy serwisu.
4.4. 24 22 Dodatkowo, w przypadku gdy zamówienie elementu w ramach Usługi Treść Premium odbywa się z wykorzystaniem usług transmisji danych naliczana
jest opłata za przesyłanie danych zgodnie z pkt 4.6 Cennika.
4.4. 25 23 Korzystanie z serwisu w ramach Usługi Treść Premium może mieć charakter jednorazowy lub cykliczny. W przypadku usługi jednorazowej opłata
naliczana jest za jednorazowe skorzystanie z serwisu. W przypadku usługi cyklicznej opłata naliczana jest z określoną dla danego serwisu częstotliwością,
do czasu wyłączenia serwisu lub jego zakończenia.
4.4. 26 24 Możliwość korzystania w roamingu z Usługi Treść Premium może być ograniczona.”.

Limity transakcji płatniczych
4. 4. 27 W c elu zakupu przez Abonenta usług o podwyższonej opłacie, w tym określonych w niniejszym rozdziale Cennika, Operator może przeprowadzać transakcje
pł atnicze, dokonywane obok usług telekomunikacyjnych, doliczane do należności za Usługi telekomunikacyjne. Abonent może naby wać usługi o
podwyższonej opłacie, jeżeli wartość pojedynczego zakupu nie przekroczy równowartości w walucie polskiej kwoty 50 euro oraz jeżeli łączna wartość takich
zakupów nie przekroczy r ównowartości w walucie polskiej kwoty 300 euro w danym Cyklu Rozliczeniowym. Kwoty wyrażone w euro o bliczane będą przy
zastosow ani u kur su śr edni ego ogł aszanego pr zez NBP, obowi ązując ego w dni u 31 paździ er ni ka popr zedni ego r oku. ”
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