
Cennik pakietów abonamentowych
telefonii komórkowej „Podwójny pakiet minut”

 1.  Indywidualna Oferta Specjalna

 1.1. Niniejsza Oferta Specjalna skierowana jest do Pana/Pani.........................................., zwanego dalej Abonentem Indywidualnej  Oferty 
Specjalnej pod warunkiem, że podpisze On/Ona z Operatorem Umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych na czas określony 
6, 12 lub 24 miesięcy.

 2. Usługa abonamentu komórkowego

2.1. Plan taryfowy
TELESTRADA

 WHITE
Minimalny

 TELESTRADA
 WHITE 

Startowy

 TELESTRADA
 WHITE 

Wygadany

TELESTRADA WHITE 
Wspólny Firmowy 

Pakiet Minut

Kwota abonamentu netto 12,00 zł 24,00 zł 48,00 zł 12 zł/numer

liczba minut na połączenia głosowe do sieci krajowych operatorów stacjonarnych oraz 
połączenia głosowe do sieci krajowych operatorów komórkowych (z wyłączeniem numerów 
specjalnych i Wideo Rozmowy), zamiennych na SMSy do sieci krajowych operatorów 
komórkowych, do wykorzystania w promocji 

120 min/SMS 240 min/SMS 480 min/SMS 120 min/SMS 
x liczba SIM

w tym liczba minut/SMSów dostępnych w ramach abonamentu 60 min/SMS 120 min/SMS 240 min/SMS 60 min/SMS x liczba SIM

w tym dodatkowy pakiet promocyjny minut/SMSów 60 min/SMS 120 min/SMS 240 min/SMS 60 min/SMS x liczba SIM

połączenie głosowe do sieci krajowych operatorów stacjonarnych, połączenie głosowe do 
sieci krajowych operatorów komórkowych, zamienne na SMSy do sieci krajowych 
operatorów komórkowych – w ramach Kwoty Abonamentu z uwzględnieniem dodatkowego 
promocyjnego pakietu minut. (z wyłączeniem numerów specjalnych i Wideo Rozmowy)

0,10 PLN
min/SMS

0,10 PLN 
min/SMS

0,10 PLN 
min/SMS

0,10 PLN
 min/SMS

połączenie głosowe do sieci krajowych operatorów stacjonarnych, połączenie głosowe oraz 
Wideo Rozmowa do sieci krajowych operatorów komórkowych – poza Kwotą Abonamentu. 
Nie dotyczy sieci P4 (PLAY), Cyfrowy Polsat S.A., Centernet S.A., Mobyland Sp. z o.o.

0,29 PLN/min 0,24 PLN/min 0,19 PLN/min 0,29 PLN/min

połączenie głosowe oraz Wideo Rozmowa do sieci P4 (PLAY) poza Kwotą Abonamentu 0,55 PLN/min 0,55 PLN/min 0,55 PLN/min 0,55 PLN/min

połączenie głosowe oraz Wideo Rozmowa do sieci Cyfrowy Polsat S.A., poza Kwotą 
Abonamentu 

0,55 PLN/min 0,55 PLN/min 0,55 PLN/min 0,55 PLN/min

połączenie głosowe oraz Wideo Rozmowa do sieci Centernet S.A. oraz Mobyland Sp. z o.o. 
poza Kwotą Abonamentu 

0,75 PLN/min 0,75 PLN/min 0,75 PLN/min 0,75 PLN/min

SMS do sieci krajowych operatorów komórkowych poza Kwotą Abonamentu 0,20 PLN 0,20 PLN 0,20 PLN 0,20 PLN

MMS do sieci krajowych operatorów komórkowych 0,33 PLN 0,33 PLN 0,33 PLN 0,33 PLN

przesyłanie danych 0,10 PLN/100 kB 0,08 PLN/100 kB 0,05 PLN/100 kB 0,10 PLN/100 kB

naliczanie sekundowe bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie

blokada prezentacji własnego numeru bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie

połączenia międzynarodowe wg cennika* wg cennika* wg cennika* wg cennika*

połączenia z numeracją specjalną, SMS specjalny, MMS specjalny wg cennika* wg cennika* wg cennika* wg cennika*

usługa „Tanio za granicę”** 5 PLN/miesiąc 5 PLN/miesiąc 5 PLN/miesiąc 5 PLN/miesiąc

usługa „Biznes Grupa”*** 10 PLN/miesiąc 10 PLN/miesiąc 10 PLN/miesiąc 10 PLN/miesiąc

*Cennik Usług Dodatkowych (połączeń z numerami specjalnymi, usług międzynarodowych i roamingowych) – dostępny na stronie www.telestrada.pl
**Usługa Tanio za granicę – Usługa polegająca na udostępnieniu przez Operatora numeru dostępowego 800900800, po jego wybraniu i uzyskaniu sygnału możliwe jest wykonywanie 
tańszych połączeń międzynarodowych , określonych Cennikiem Usług Dodatkowych.
***Usługa Biznes Grupa – bezpłatnie połączenia wewnątrz sieci Telestrada S.A. z numerami komórkowymi tego samego Abonenta (obowiązuje dla numerów uruchomionych w sieci  
Telestrada S.A.)

 3. Usługi pakietowego dostępu do Internetu

Cennik usługi pakietowego dostępu do Internetu

Wielkość pakietu 500 MB 1 GB 2 GB

Cena/miesiąc 15 PLN 25 PLN 40 PLN

 3.1. Operator zapewnia Abonentowi możliwość zamówienia pakietu transmisji danych do/z Internetu w wysokości 500 MB, 1 GB lub 2 GB 
miesięcznie.

 3.2. Zamówienie składane jest w dowolnym momencie trwania umowy ,w  tym również w chwili zawarcia umowy, poprzez infolinię lub w 
inny udostępniony przez  Operatora sposób, w tym w drodze komunikacji elektronicznej np. przez pocztę e-mail  lub udostępniony 
Abonentowi Panel Zarządzania Kontem Abonenckim.

 3.3. W drodze zamówienia Abonent zamawia usługę Pakietu Internetowego, który będzie udostępniany w cyklach miesięcznych do czasu 
rezygnacji Abonenta z tej usługi w formie pisemnej, poprzez infolinię lub w inny udostępniony przez Operatora sposób, w tym w 
drodze komunikacji elektronicznej np. poprzez pocztę e-mail lub udostępniony Abonentowi Panel Zarządzania Kontem Abonenckim.

 3.4. Pakiet transmisji danych obejmuje sumę transferu do i z zasobów Internetu.
 3.5. Pakiety rozliczane są w okresach miesięcznych, a niewykorzystana wielkość pakietu nie przechodzi na miesiąc następny.
 3.6. Aktywacja Usługi oznacza zmianę typu naliczania dla transmisji danych na formę ryczałtową, w której nie zostaną pobrane żadne 

opłaty za transmisję danych na terenie Polski inne niż opłata abonamentowa za Usługę oraz nie będą rozliczane żadne posiadane 
przez Abonenta pakiety danych do wykorzystania  w usłudze pakietowej  transmisji  danych.  Zmiana trybu naliczania nastąpi  po 
godzinie 0:00 następnego dnia, po którym Operator otrzymał dyspozycję aktywacji.

 3.7. Rozliczanie transmisji w pakietach odbywa się za każde rozpoczęte 10 kB danych.
 3.8. Po wykorzystaniu pakietu Operator będzie naliczał opłaty standardowe określone niniejszym Cennikiem.
 3.9. Korzystanie z Usługi jest możliwe wyłącznie na terenie Polski. Aktywacja usługi nie wypływa na opłaty za transmisję danych poza 

granicami Polski, gdzie opłaty pobierane będą zgodnie z taryfą, z której korzysta Abonent. 
 4. Ulgi dla Abonenta w wysokości opłat

 4.1. Wybranie  przez  Abonenta  umowy  na  czas  określony  oznacza,  że  abonament  będzie  naliczany  według  stawki  promocyjnej 
przewidzianej dla umów terminowych,  a Operator  dodatkowo udzieli  ulgi  w zakresie opłaty aktywacyjnej za każdą kartę SIM w 
wysokości 271 zł, zgodnie z Cennikiem Opłat Przyłączeniowych, dostępnym na stronie internetowej www.telestrada.pl. Abonent jest 
zobowiązany do opłaty w wysokości 29 zł. za każdą kartę SIM wydaną przez Operatora.

http://www.telestrada.pl/
http://www.telestrada.pl/
http://www.telestrada.pl/
http://www.telestrada.pl/


 5. Zmiana planu taryfowego Abonenta 

 5.1. Operator  zapewnia  Abonentowi  możliwość  zmiany  planu  taryfowego  na  wyższy  bez  opłat  związanych  ze  zmianą  taryfy,  z 
zachowaniem dotychczasowego terminu obowiązywania umowy.

 5.2. Operator  zapewnia Abonentowi możliwość zmiany planu taryfowego na niższy z zastrzeżeniem pobrania z tego tytułu opłaty w 
wysokości 50 zł. W takim wypadku termin obowiązywania umowy terminowej biegnie od nowa, począwszy od dnia zmiany taryfy.

 6. Informacje o rozliczeniach

 6.1. W ramach niniejszej umowy Abonent obowiązany jest podać działający adres poczty  elektronicznej e-mail i zobowiązuje się do 
opłacania faktur na podstawie przesłanych tą drogą faktur za świadczone przez Operatora usługi. Operator zweryfikuje skuteczność 
działania wskazanego adresu e-mail poprzez przesłanie prośby o potwierdzenie odbierania faktur drogą poczty elektronicznej. Brak 
odpowiedzi z deklaracją odbierania faktur tą drogą będzie traktowany jako konieczność wystawiania klientowi faktur papierowych 
przesyłanych pocztą. Naliczona zostanie za tą czynność opłata określona w cenniku niniejszej Oferty Specjalnej.

 6.2. Dodatkowy promocyjny pakiet minut/SMSów obowiązuje przez okres promocyjny wynoszący dla umów zawartych na 24 miesiące 
przez 6 miesięcy, dla umów zawartych na 12 miesięcy przez 3 miesiące, dla umów zawartych na 6 miesięcy przez 1 miesiąc.

 6.3. Jeżeli Kwota Abonamentu zostanie udostępniona przed rozpoczęciem pierwszego pełnego okresu rozliczeniowego, Abonent zostanie 
obciążony kwotą proporcjonalną do czasu korzystania z Kwoty Abonamentu w danym okresie. 

 6.4. Minuty  i  SMS-y  przysługujące  w  ramach  planu  taryfowego  nie  przechodzą  na  kolejne  okresy  rozliczeniowe,  nie  mogą  być 
wykorzystane, a ich wartość nie podlega zwrotowi.

 6.5. W przypadku planu taryfowego TELESTRADA WHITE Wspólny Rodzinny Pakiet Minut Operator na wniosek Abonenta przydziela więcej 
niż jedną kartę SIM, a przysługujące minuty/SMSy mogą być wykorzystane ze wszystkich kart SIM w pakiecie.

 6.6. Operator zastrzega sobie prawo wprowadzania ofert specjalnych, w ramach których mogą ulec trwałemu lub czasowemu obniżeniu 
dowolne z opłat wymienionych w niniejszym cenniku, pojedynczo lub łącznie.

 6.7. W ramach Oferty Specjalnej Operator oferuje Abonentowi usługę wydruku szczegółowego wykazu połączeń wykonanych w okresie 
rozliczeniowym w promocyjnej cenie 1 gr. miesięcznie przez pierwsze trzy pełne okresy rozliczeniowe. Po tym czasie Operator będzie 
pobierał za usługę opłatę standardową w wysokości 2,46 zł miesięcznie. Abonent ma prawo zrezygnować z usługi wybranym przez 
siebie momencie ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego, w którym zgłasza rezygnację. Rezygnacji z usługi można dokonać za 
pośrednictwem infolinii Operatora lub w formie pisemnej. Usługa włączana jest automatycznie przy uruchomieniu usługi telefonicznej 
dla Abonenta.

 6.8. W przypadku wcześniejszego rozwiązania Umowy Operator będzie uprawniony do żądania zwrotu przyznanych ulg proporcjonalnie 
do czasu trwania umowy zgodnie z art. 57 ust 6 Ustawy Prawo Telekomunikacyjne.

 7. Opłaty

 7.1. Opłaty za wysłanie SMS-a, o których mowa w niniejszym Cenniku, zależą od długości pojedynczego SMS-a. Długość pojedynczego 
SMS-a wysłanego z telefonu GSM lub UMTS, zgodnie z normami technologicznymi ETSI  (European Telecommunications Standards 
Institute), została określona na nie więcej niż 160 znaków oraz nie więcej niż 40 bajtów. W przypadku jednorazowego przesłania 
wiadomości zawierającej więcej niż 160 znaków lub więcej niż 140 bajtów, tekst lub dane są dzielone na odpowiednią liczbę SMS-ów, 
z których każdy obciążany jest opłatą indywidualnie, zgodnie z niniejszym Cennikiem. W przypadku używania przez Abonenta w SMS-
ie znaków niestandardowych według trybu UNICODE, tj.  na przykład polskich znaków diakrytycznych(m.in. ą,ę, ź),  jeden SMS o 
wielkości 140 bajtów będzie zawierać mniej niż 160 znaków

 7.2. Opłaty za wysłanie MMS-a, o których mowa w niniejszym Cenniku, zależą od jego wielkości. W przypadku MMS o wielkości większej 
niż 100 kB danych, każde rozpoczęte 100 kB w ramach danego MMS uważa się, dla potrzeb ustalenia opłaty za MMS, za osobny 
MMS. Maksymalna wielkość MMS to 300 kB.

 7.3. Opłata za wysłanie faktury w formie papierowej pocztą zwykłą – 10 zł.
 7.4. Opłata za wystawienie duplikatu faktury i wysłanie jej pocztą zwykłą – 15 zł, pocztą elektroniczną– 5 zł
 7.5. Operator  wystawi  automatycznie duplikat  faktury w razie nie otrzymania płatności  za fakturę przez okres  14 dni  od momentu 

upłynięcia terminu płatności i wyśle ją pocztą zwykłą do Abonenta.
 7.6. Opłaty  wskazane w niniejszym cenniku,  dotyczące,  połączeń z  numeracją  specjalną,  usług międzynarodowych i  roamingowych 

określono w Cenniku Usług Dodatkowych, dostępnym na stronie www.telestrada.pl.
 7.7. O ile nie wskazano inaczej opłaty podano netto.

 8. Zobowiązania Abonenta

 8.1. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej Abonent zobowiązuje się:
 a) nie  generować  sztucznego  ruchu  nie  służącego  wymianie  informacji,  między  innymi  z  wykorzystaniem  automatycznych 

systemów wywołujących; 
 b) nie używać Karty SIM/USIM w rozwiązaniach telemetrycznych;
 c) nie używać  Karty  SIM/USIM do ruchu generowanego maszynowo,  w szczególności  ruchu typu  „maszyna do maszyny”  lub 

„maszyna do użytkownika”; 
 d) nie używać Karty SIM/USIM do generowania ruchu, który ma charakter ataku Denial of Service;
 e) nie używać Karty SIM/USIM do rozsyłania dużej ilości  informacji o jednakowej treści lub treści podobnej, ale o jednakowym 

charakterze do osób lub grupy osób, w szczególności informacji przeznaczonych bezpośrednio lub pośrednio do promowania 
towarów, usług lub wizerunku Abonenta, lub służących osiągnięciu efektu handlowego; 

 f) nie wykorzystywać Kart SIM/USIM bez zgody Telestrada S.A. do inicjowania ruchu, polegającego na masowym wykonywaniu 
połączeń telefonicznych, w szczególności w przypadku automatycznej dystrybucji połączeń  telefonicznych lub automatycznej 
interaktywnej  obsługi  numeru  wywołanego  lub  w  przypadku  integracji  systemu  telekomunikacyjnego  i  informatycznego 
Abonenta w celu obsługi tego ruchu. 

 g) W przypadku  naruszenia  przez  Abonenta  postanowień  określonych  w punkcie  8.1.  od  a  do  f  niniejszej  Oferty  Specjalnej, 
Operator  może  według  własnego  wyboru  rozwiązać  Umowę  w  każdym  momencie  ze  skutkiem  natychmiastowym  (bez 
wcześniejszego uprzedzenia Abonenta) lub zawiesić świadczenie Usług Telekomunikacyjnych bez odszkodowania dla Abonenta. 
Jednocześnie Operator ma prawo naliczyć karę umowną za niezgodne z umową użytkowanie karty SIM w wysokości 6150 zł za 
każdą kartę SIM używaną niezgodnie z Umową.

 9. Informacje dodatkowe

 9.1. Niniejsza Oferta Specjalna skierowana jest  do konkretnego Abonenta Indywidualnej Oferty Specjalnej.  Operator  zastrzega sobie 
prawo odmówienia zawarcia umowy na niniejszych warunkach bez podania przyczyny. Niniejsza Oferta Specjalna nie jest skierowana 
do nieoznaczonego adresata i nie stanowi oferty zawarcia umowy na niniejszych warunkach dla kogokolwiek innego niż Abonent 
wskazany w Ofercie. Jej umieszczenie na stronie internetowej Operatora, ekspozycja w formie drukowanej lub elektronicznej ma na 
celu jedynie wskazanie, że Operator może do konkretnego Abonenta skierować Ofertę Specjalną na takich warunkach.

 9.2. W  sprawach  nieuregulowanych  w  Ofercie  Specjalnej  stosuje  się  odpowiednio  postanowienia  Regulaminu  Świadczenia  Usług 
Telekomunikacyjnych przez Telestrada S.A.

 9.3. Niniejszy cennik obowiązuje od 1 października 2012 r.

KONSULTANT TELEKOMUNIAKCYJNY KOD SPRZEDAWCY ABONENT

http://www.telestrada.pl/

