INFORMACJA O ZMIANIE CEN W ROAMINGU OBOWIĄZUJĄCYCH OD 30 KWIETNIA 2016
Telestrada S.A. informuje, że w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/2120 z dnia 25
listopada 2015 r. zmieniającym rozporządzenie (UE) w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz
Unii, z dniem 30 kwietnia 2016 r. zmienią się ceny w roamingu w Strefie 1 (tj. Unia Europejska i Europejski Obszar
Gospodarczy):
-
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cena
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cena
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za
za
za
za
za

minutę odebranego połączenia głosowego;
minutę wykonanego połączenia głosowego;
wysłanie wiadomości SMS;
wysłanie wiadomości MMS;
1 MB pakietowej transmisji danych.

Wysokość cen w roamingu obliczana jest w oparciu o wynikającą z Cennika krajową, jednostkową opłatę za poszczególne
usługi oraz opłatę dodatkową, określoną na podstawie ww. Rozporządzenia.
Jednocześnie, opłata ta nie przekracza wartości wynikających z powyższego Rozporządzenia.

Wysokość opłaty dodatkowej określonej na podstawie ww. Rozporządzenia.
Usługi telekomunikacyjne postpaid (ABONAMENT):
połączenia wykonane: 0,25 PLN/min. (z VAT);
połączenia odebrane: 0,05 PLN/min. (z VAT);
SMS: 0,10 PLN (z VAT);
MMS: 0,25 PLN (z VAT);
przesyłanie danych: 0,25 PLN/1 MB (takt. co 1kB) z VAT

Usługi telekomunikacyjne prepaid (KARTA):
połączenia wykonane: 0,25 PLN/min. (z VAT);
połączenia odebrane: 0,05 PLN/min. (z VAT);
SMS: 0,13 PLN (z VAT);
MMS: 0,50 PLN (z VAT);
przesyłanie danych: 0,46 PLN/1 MB (takt. co 1kB) z VAT

W przypadku braku akceptacji powyższych zmian, przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług
telekomunikacyjnych w trybie i na warunkach w niej określonych. Oświadczenie o wypowiedzeniu powinno zostać złożone do
dnia 30 kwietnia 2016 r. W przypadku skorzystania z tego prawa przed upływem czasu oznaczonego, na jaki umowa została
zawarta, z uwagi na to, że przedmiotowa zmiana wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa i powoduje obniżenie cen
usług telekomunikacyjnych, w razie wypowiedzenia umowy Telestrada S.A. będzie uprawniona do dochodzenia od Państwa kar
umownych w wysokości i na zasadach wskazanych w Państwa umowie.
Nowe ceny zostały wprowadzone do następujących Cenników:
- Cennik usług dodatkowych
- Cennik usługi telefonu na kartę "Taryfa 17 groszy"

