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Załącznik nr 4 

SZCZEGÓLNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE USŁUGI TELEFONII 

1. Abonentowi przydziela się Numer Abonencki: 

2. Czas połączeń wliczony w opłatę Abonamentową: 

3. Ustala się próg kwotowy dla usług o podwyższonej opłacie, po przekroczeniu którego operator 
będzie zobowiązany do poinformowania o tym Abonenta oraz zablokowania możliwości 
wykonywania połączeń na numery usług o podwyższonej opłacie i odbioru połączeń takich numerów, 
chyba że nie będzie to rodziło obowiązku zapłaty po stronie Abonenta. W przypadku gdy Abonent 
nie określi progu zostanie ustalony domyślny próg w wysokości 35,00 zł. 

4. Na Opłatę za korzystanie z Usługi Telefonii składają się Opłata Abonamentowa oraz opłata za czas 
połączeń wykonanych z Numeru Abonenckiego Abonenta, za wyjątkiem czasu połączeń, który 
wliczony jest w Opłatę Abonamentową. Czas połączeń, który wliczony jest w Opłatę zależy od 
wybranego przez Abonenta Pakietu. 

5. Czas połączeń do wykorzystania w danym okresie rozliczeniowym, za które należność wliczona jest 
w Opłatę Abonamentową i którego Abonent nie wykorzysta w danym Okresie rozliczeniowym nie 
przechodzi na kolejny Okres Rozliczeniowy. W takim przypadku Abonent nie jest też uprawniony do 
ubiegania się o naliczenie Opłaty abonamentowej w części lub do jej zwrotu. 

6. Wszystkie połączenia rozpoczęte w danym Okresie rozliczeniowym, nawet gdy zostały zakończone 
w kolejnym Okresie Rozliczeniowym, rozliczane są w całości jako połączenia zrealizowane w Okresie 
rozliczeniowym, w którym się rozpoczęły. 

7. Specyfikacja usługi telefonicznej : 
 
     numer zastrzeżony  
     blokada połączeń 700 / 400 
     blokada połączeń międzynarodowych  
     blokada połączeń komórkowych  
     blokada połączeń międzymiastowych  
     dozwolone tylko numery lokalne  
     dozwolone tylko numery alarmowe  
     poczta głosowa  
     biling szczegółowy 
 
                …………………………………………………                                                         ………………………………………………  
              Przedstawiciel Operatora      Abonent 
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