
telewizja + internet + telefon

Cennik usług telefonicznych
Taryfa telefoniczna - cennik usług

2018-08-07

Opracowana dla tych z Państwa, którzy mieszkają w zasięgu sieci telekomunikacyjnej RTK i nie
korzystają z innych usług świadczonych przez RTK, a chcą korzystać z usługi telefonicznej.

Taryfa standard
Abonament 30.75 zł

Abonament telewizyjny*** nd.

Abonament - internet (modem dzierżawiony)*** nd.

Przyłączenie do sieci RTK /pierwsza aktywacja usługi w lokalu/ 100.00 zł

Przyłączenie do sieci RTK /każda kolejna aktywacja usługi w tym

samym lokalu/

100.00 zł

Do służb spec. 997,998,999,914,915 lokalnie bezpłatnie

Połączenia wewnątrz sieci RTK – całą dobę 0.00 zł/1min

Połączenia gratis - lokalne, strefowe **

Połączenia lokalne i strefowe - T1 0.25 zł/3min

Połączenia lokalne i strefowe - T2 0.25 zł/6min

Połączenia międzystrefowe - T3 0.30 zł/1min

Połączenia międzystrefowe - T4 0.15 zł/1min

Połączenia do sieci komórkowej - T5 0.12 zł/30sek

Połączenia do sieci Inteligentnej /np.070XX Wg. cennika

operatora

świadczącego

usługę

Połączenia międzynarodowe opłata wg cennika

Opłaty podane bez podatku VAT *Czas połączenia - za każde rozpoczęte :1min,3 min,6 min ** Połączenia wewnątrz sieci RTK gratis - określą

warunki promocji *** Wysokość opłat określają odrębne cenniki ¹ Abonament telefoniczny dla pierwszej linii telefonicznej.- pozostałe linie tel.

jak w taryfie STANDARD
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Cennik usług dodatkowych
2018-08-07

Nazwa pakietu Taryfa standard
Stały miesięczny wydruk połączeń bezpłatnie

Jednorazowy miesięczny wydruk połączeń 6.00 zł

Taryfikacja szczegółowa na CD-ROM 6.00 zł

Opłata manipulacyjna za przygotowanie i wysyłkę duplikatu faktur.

/opłata za 1 szt./ Opłata nie może być wyższa od kwoty 30 z

5.00 zł

Windykacja należności /koszty upomnienia/ 20.00 zł

Opłata za wydrukowanie dokumentu wpłaty w kasie RTK 1.00 zł

Zmiana numeru abonenckiego 10.00 zł

Wartość modemu telefonicznego(utrata,uszkodzenie z winy

uzytkownika)

bezpłatnie

Opłata za niezwrócony modem po zak. świadczenia usługi, liczona

po upływie 14 dniowego terminu na zwrot modemu, nie wyższa niż

150 zł brutto

bezpłatnie

Identyfikacja numeru – opłata miesięczna bezpłatnie

Alarm / Budzenie – każdorazowo usługa czasowo

niedostępna

Zastrzeżenie numeru bezpłatnie

Połączenia oczekujące usługa czasowo

niedostępna

Blokowanie, odblokowanie poł. z numerami 070.. bezpłatnie

Ograniczenie połączeń wychodzących bezpłatnie

Zmiana taryfy bezpłatnie

Przekierowanie połączeń Opłata za

połączenie z

numerem

docelowym wg

obowiązującej

taryfy

Okresy taryfikacyjne

godzina dzień

T1 08:00:00 - 22:00:00 zł Dni robocze

T2 22:00:00 - 08:00:00 zł Dni robocze

T2 Przez całą dobę Soboty, Niedziele i dni świąteczne

T3 08:00:00 - 18:00:00 zł Dni robocze

T4 18:00:00 - 22:00:00 zł Dni robocze

T4 Przez całą dobę Soboty, Niedziele i dni świąteczne

T5 Przez całą dobę We wszystkie dni tygodnia
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Taryfa telefoniczna - opis usług
2018-08-07

Taryfa standard
Opracowana dla tych z Państwa, którzy mieszkają w zasięgu sieci telekomunikacyjnej RTK i nie korzystają z innych usług
świadczonych przez RTK, a chcą korzystać z usługi telefonicznej. Przeznaczona dla tych z Państwa którzy często dzwonią z
telefonu domowego.
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