
Opłaty za połączenia z numerami 0-80x

Rodzaj połączenia Okres Sposób rozliczenia
Cena netto 

(zł)

 Cena brutto 

(zł) 

800-x całą dobę we wszystkie dni tygodnia za połączenie  bez opłat  bez opłat 

801-1

801-2

801-7

801-8

801-3 całą dobę we wszystkie dni tygodnia
za każde rozpoczęte 3 min 

połączenia
0,40 zł        0,50 zł         

801-9 całą dobę we wszystkie dni tygodnia
za każde rozpoczęte 6 min 

połączenia
0,40 zł        0,50 zł         

801-4

801-5

801-6

801-0

804-1 całą dobę we wszystkie dni tygodnia
za każde rozpoczęte 6 min 

połączenia
0,40 zł        0,50 zł         

804-2

804-3

806-x

808-1

00-800x

międzynarodowe infolinie

Opłaty za połączenia z numerami o podwyższonej opłacie

Rodzaj połączenia Okres Sposób rozliczenia
Cena netto 

(zł)

 Cena brutto 

(zł) 

0-707-1 całą dobę we wszystkie dni tygodnia
za każdą rozpoczętą minutę 

połączenia
0,39 zł        0,48 zł         

0-707-2 całą dobę we wszystkie dni tygodnia
za każdą rozpoczętą minutę 

połączenia
1,16 zł        1,43 zł         

0-707-3 całą dobę we wszystkie dni tygodnia
za każdą rozpoczętą minutę 

połączenia
2,30 zł        2,83 zł         

0-707-4 całą dobę we wszystkie dni tygodnia
za każdą rozpoczętą minutę 

połączenia
3,46 zł        4,26 zł         

0-707-5 całą dobę we wszystkie dni tygodnia
za każdą rozpoczętą minutę 

połączenia
4,62 zł        5,69 zł         

0-707-6 całą dobę we wszystkie dni tygodnia
za każdą rozpoczętą minutę 

połączenia
5,77 zł        7,10 zł         

0-700-1

0-701-1

0-708-1

0-703-1

0-700-2

0-701-2

0-708-2

0-703-2

0-700-3

0-701-3

0-708-3

0-703-3

0-700-4

0-701-4

0-708-4

0-703-4

0-700-5

0-701-5

0-708-5

0-703-5

całą dobę we wszystkie dni tygodnia za połączenie

całą dobę we wszystkie dni tygodnia
za każdą rozpoczętą minutę 

połączenia

całą dobę we wszystkie dni tygodnia
za każdą rozpoczętą minutę 

połączenia

całą dobę we wszystkie dni tygodnia za połączenie

całą dobę we wszystkie dni tygodnia sekundowo

całą dobę we wszystkie dni tygodnia sekundowo

całą dobę we wszystkie dni tygodnia sekundowo

całą dobę we wszystkie dni tygodnia sekundowo

całą dobę we wszystkie dni tygodnia sekundowo

całą dobę we wszystkie dni tygodnia sekundowo

0,40 zł        

1,45 zł        

2,33 zł        

2,90 zł        

3,52 zł        

0,40 zł        

0,40 zł        

0,33 zł        

bez opłat

0,40 zł        

0,50 zł         

0,50 zł         

0,50 zł         

bez opłat

0,41 zł         

0,50 zł         

1,78 zł         

2,87 zł         

3,56 zł         

4,33 zł         



0-700-6

0-701-6

0-708-6

0-703-6

0-700-7

0-701-7

0-708-7

0-703-7

0-700-8

0-701-8

0-708-8

0-703-8

0-700-9

0-701-9

0-708-9

0-703-9

0-704-0 całą dobę we wszystkie dni tygodnia sekundowo 0,67 zł        0,82 zł         

0-704-1 całą dobę we wszystkie dni tygodnia sekundowo 1,33 zł        1,64 zł         

0-704-2 całą dobę we wszystkie dni tygodnia sekundowo 2,33 zł        2,87 zł         

0-704-3 całą dobę we wszystkie dni tygodnia sekundowo 3,67 zł        4,51 zł         

0-704-4 całą dobę we wszystkie dni tygodnia sekundowo 4,67 zł        5,74 zł         

0-704-5 całą dobę we wszystkie dni tygodnia sekundowo 6,00 zł        7,38 zł         

0-704-6 całą dobę we wszystkie dni tygodnia sekundowo 9,34 zł        11,49 zł       

0-704-7 całą dobę we wszystkie dni tygodnia sekundowo 11,67 zł      14,36 zł       

Opłaty za połączenia z numerami skróconymi 

Rodzaj połączenia Okres Sposób rozliczenia
Cena netto 

(zł)

 Cena brutto 

(zł) 

116xxx całą dobę we wszystkie dni tygodnia za połączenie bez opłat bez opłat

118913 biuro numerów tp całą dobę we wszystkie dni tygodnia za połączenie 1,33 zł        1,64 zł         

118xxx całą dobę we wszystkie dni tygodnia
za każdą rozpoczętą minutę 

połączenia
2,30 zł        2,83 zł         

19050 zamawianie rozmów

19051 zamawianie rozmów 

międzynarodowych

190x

191xx

19228 serwis bajki całą dobę we wszystkie dni tygodnia
za każdą rozpoczętą minutę 

połączenia
0,33 zł        0,41 zł         

19229 serwis inf. rozrywkowy całą dobę we wszystkie dni tygodnia
za każdą rozpoczętą minutę 

połączenia
0,67 zł        0,82 zł         

192xx

193xx

19423 informacja o Poland Direct całą dobę we wszystkie dni tygodnia
za każdą rozpoczętą minutę 

połączenia
0,67 zł        0,82 zł         

19491 informacja miejska tp całą dobę we wszystkie dni tygodnia za połączenie 1,21 zł        1,49 zł         

19493 bank danych tp całą dobę we wszystkie dni tygodnia za połączenie 1,94 zł        2,39 zł         

19497 biuro zleceń tp całą dobę we wszystkie dni tygodnia
za każdą rozpoczętą minutę 

połączenia
0,14 zł        0,17 zł         

194xx

195xx

196xx

197xx

198xx

199xx

całą dobę we wszystkie dni tygodnia sekundowo

całą dobę we wszystkie dni tygodnia sekundowo

całą dobę we wszystkie dni tygodnia sekundowo

całą dobę we wszystkie dni tygodnia sekundowo

całą dobę we wszystkie dni tygodnia za połączenie

całą dobę we wszystkie dni tygodnia
za każdą rozpoczętą minutę 

połączenia

całą dobę we wszystkie dni tygodnia
za każdą rozpoczętą minutę 

połączenia

całą dobę we wszystkie dni tygodnia
za każdą rozpoczętą minutę 

połączenia

4,77 zł        

5,52 zł        

8,63 zł        

0,14 zł        

11,20 zł      

1,00 zł        

0,14 zł        

0,14 zł        

10,61 zł       

13,78 zł       

5,87 zł         

6,79 zł         

1,23 zł         

0,17 zł         

0,17 zł         

0,17 zł         


