Limes sp. z o.o. ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk
tel./fax 58 728 40 00, biuro@limes.com.pl, www.limes.com.pl

CENNIK USŁUG LIMES – Telefon Stacjonarny „Nowoczesna”
Obowiązuje od dnia 01.10.2014 roku.

Cennik został ustalony na podstawie przejrzystych, obiektywnych i niedyskryminujących kryteriów – jasnych i zrozumiałych dla
Abonentów, zapewniających ich równe traktowanie, sprzyjających uczciwej konkurencji oraz umożliwiających rozeznanie sytuacji
prawnej i konsekwencji wynikających z zawarcia Umowy. W Cenniku określone zostały w szczególności ceny za Usługi,
podłączenie do sieci, za obsługę serwisową oraz szczegółowe informacje dotyczące stosowanych pakietów cenowych oraz
przyznawanych upustów w ramach tych pakietów. Użyte w niniejszym Cenniku określenia są zdefiniowane w Regulaminie
Świadczenia Usług LIMES oraz w Umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych LIMES.
1. Podstawowe, miesięczne Opłaty za Telefon Stacjonarny, w taryfie „Nowoczesna”.

Taryfa

Ilość Darmowych Minut na połączenia
stacjonarne w Polsce (+48)

Liczba przydzielonych
numerów PSTN

1000

1 szt.

Nowoczesna

czas określony Umowy / Opłaty
Abonamentowe
12, 18 lub 24 m-ce
79,00 zł

2. Podstawowe Opłaty za wykonywane połączenia, w ramach Usługi Telefonu Stacjonarnego,
w taryfie „Nowoczesna”, za minutę połączenia.

Taryfa

Na połączenia
stacjonarne w
Polsce (+48)

Na połączenia
komórkowe
Polsce
(T-Mobile, Plus,
Orange)

Nowoczesna

0,09 zł

0,25 zł

Na połączenia
komórkowe Polsce
(PLAY, Cyfrowy
Polsat)
0,45 zł

Na połączenia
stacjonarne do
Unii Europejskiej

0,20 zł

Na połączenia
komórkowe do
Unii Europejskiej

0,60 zł

Na połączenia
stacjonarne do
USA, Kanady, Rosji

0,33 zł

Wszystkie wyżej wymienione Opłaty stanowią ceny podstawowe i zawierają podatek od towarów i usług. Pełen wykaz Opłat w ramach połączeń
innych niż wymienione powyżej znajduje się w Cenniku połączeń telefonicznych (oraz na stronie www.limes.com.pl). Operator nie wyklucza
stosowania ulg na Opłaty, innych czasów określonych Umów oraz możliwości sprzedaży innych taryf niż wymienione w w/w Cenniku, po uprzednim
ogłoszeniu takiego faktu.
Informacje o aktualnych ofertach i zmianach, promocjach i rabatach dostępne są na stronie internetowej Operatora pod adresem
www.limes.com.pl oraz w siedzibie Operatora w Gdańsku przy ul. Trzy Lipy 3 (budynek C, piętro 4), jak i pod numerem kontaktowym 58 728 40 00.

3. Dodatkowe, miesięczne lub jednorazowe Opłaty za czynności lub Usługi Telefonu Stacjonarnego.
Rodzaj Usługi

Opłata

Aktywacja usługi dla taryfy „Nowoczesna” tj. uruchomienie świadczenia Usługi na Zakończeniu Sieci Abonenta (przydział
numeru PSTN, konfiguracja połączeń telefonicznych, przypisanie pakietu darmowych minut na połączenia stacjonarne w
Polsce (+48), zgodnie z Umową w systemie Operatora, przetestowanie Usługi).

1 zł*

Instalacja Usługi Telefonu Stacjonarnego – doprowadzenie do lokalu Abonenta Zakończenia Sieci jeżeli lokal takiego nie
posiada tj. doprowadzenie kabla typu skrętka od Urządzenia Operatora do jednego miejsca w lokalu gdzie świadczona
jest Usługa Abonentowi i zakończenie kabla wtyczką RJ45 lub gniazdem Abonenckim.

1 zł**

Instalacja dodatkowa Usługi – doprowadzenie do lokalu Abonenta kolejnego Zakończenia Sieci tj. doprowadzenie kabla
typu skrętka do każdego kolejnego pomieszczenia w lokalu od Urządzenia Operatora i zakończenie kabla wtyczką RJ45
lub gniazdem abonenckim.

49,00 zł

Abonament za każdy kolejny Telefon Stacjonarny z przydzielonym numerem PSTN, konfigurację połączeń telefonicznych,
przypisanie pakietu darmowych minut na połączenia stacjonarne w Polsce (+48), na podstawie Umowy w systemie
Operatora, przetestowanie Usługi.

Zgodnie z tabelą w
punkcie nr 1

Nieuzasadnione wezwanie serwisu tj. przyjazd Serwisu do miejsca podłączenia Usługi Abonenta, na podstawie awarii
Usługi Telefonu Stacjonarnego zgłoszonej przez Abonenta (pisemnie lub telefonicznie), gdzie po weryfikacji awarii jej
przyczyna pojawienia się wynika z okoliczności leżących po stronie Abonenta.

50,00 zł – 1 godzina
30,00 zł – kolejna
godzina
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Wezwanie serwisu na wniosek Abonenta tj. pisemne lub telefoniczne wyrażenie przez Abonenta potrzeby skorzystania z
pomocy serwisu w miejscu podłączenia Usługi Telefonu Stacjonarnego, z powodu innego niż instalacja, Aktywacja lub
awaria Usługi leżąca po stronie Operatora.

50,00 zł – 1 godzina
30,00 zł – kolejna
godzina

Uszkodzenie Urządzeń powierzonych przez Operatora tj. doprowadzenie Urządzeń powierzonych przez Operatora
Abonentowi w ramach świadczenia Usługi Telefonu Stacjonarnego, do stanu zużycia przekraczającemu normalnie zużycie
gdzie widoczne zużycie przez okres najmu.

1 600,00 zł

Samowolne podłączenie lub udostępnienie Usługi Telefonu Stacjonarnego, bez zgody Operatora.

1 600,00 zł

Cesja Umowy.

1,00 zł

Zawieszenie / Przywrócenie Usługi.

1,00 zł

Wymiana wtyczki RJ45 lub RJ11 uszkodzonej z winy leżącej po stronie Abonenta.

30,00 zł

Opłata za dodatkowy metr bieżący kabla UTP kat5. na życzenie Abonenta.

2,00 zł

Przeniesienie Usługi na inny adres zamieszkania.

1 zł***

* Opłata w przypadku podpisania Umowy na czas określony (12, 18, 24 m-cy), gdzie rabat równy jest 248 zł brutto.
W przypadku umów na czas nieokreślony Opłata wynosi odpowiednio 249 (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć) zł brutto.
** Opłata w przypadku podpisania Umowy na czas określony (12, 18, 24 m-cy), gdzie rabat równy jest 248 zł brutto.
W przypadku umów na czas nieokreślony Opłata wynosi odpowiednio 249 (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć) zł brutto.
*** Przeniesienie Usługi tylko w przypadku posiadania możliwości technicznych przez Operatora do podłączenia Usługi pod wskazanym przez Abonenta adresem.

Wszystkie wyżej wymienione Opłaty stanowią ceny podstawowe i zawierają podatek od towarów i usług. Operator nie wyklucza wykonywania
czynności i Usług w ramach Telefonu Stacjonarnego, innych niż wymienione powyżej, po uprzednim ogłoszeniu takiego faktu.
Informacje o aktualnych Usługach i czynnościach wykonywanych w ramach Usługi Telefonu Stacjonarnego, ich ewentualnych zmianach,
promocjach i rabatach dostępne są na stronie internetowej Operatora pod adresem www.limes.com.pl oraz w siedzibie Operatora w Gdańsku przy
ul. Trzy Lipy 3 (budynek C, piętro 4), jak i pod numerem kontaktowym 58 728 40 00.

4. Rabaty oraz Ulgi przydzielane Abonentom w ramach świadczenia Usługi Telefonu Stacjonarnego „Nowoczesna”.

Rodzaj Usługi

Wysokość ulgi za m-c

Wysokość ulgi za
aktywację/instalację
Usługi

Łączno kwota ulgi w
przeliczeniu na m-ce
trwania umowy

20,00 zł

496,00 zł

736,00 zł

20,00 zł

496,00 zł

856,00 zł

20,00 zł

496,00 zł

Zawarcie Umowy o świadczenie Usługi telekomunikacyjnej
Telefonu Stacjonarnego z Operatorem na czas określony 12 mcy , gdzie rodzaj taryfy to taryfa „Nowoczesna”, a Umowa będzie
pierwszą Umową na czas określony zawartą z Operatorem.
Zawarcie Umowy o świadczenie Usługi telekomunikacyjnej
Telefonu Stacjonarnego z Operatorem na czas określony 18 mcy, gdzie rodzaj taryfy to taryfa „Nowoczesna”, a Umowa będzie
pierwszą Umową na czas określony zawartą z Operatorem.
Zawarcie Umowy o świadczenie Usługi telekomunikacyjnej
Telefonu Stacjonarnego z Operatorem na czas określony 24 mcy, gdzie rodzaj taryfy to taryfa „Nowoczesna”, a Umowa będzie

976,00 zł

pierwszą Umową na czas określony zawartą z Operatorem.
Wszystkie wyżej wymienione ulgi i rabaty przydzielane są jednorazowo przy zawieraniu Umowy o świadczenie Usługi telekomunikacyjnej Telefonu
Stacjonarnego z Operatorem. Wysokość ulgi / rabatu przyznawana jest w miesięcznych okresach rozliczeniowych, względem podstawowych Opłat
miesięcznych zgodnych tabelą w pkt. Nr 1 i/lub Dodatkowymi, miesięcznymi lub jednorazowymi Opłatami za czynności lub Usługi Telefonu
Stacjonarnego, zgodnie z tabelą w pkt. Nr 3.
Operator nie wyklucza wprowadzania rabatów i ulg w ramach Telefonu Stacjonarnego, innych niż wymienione powyżej, po uprzednim ogłoszeniu
takiego faktu. Poszczególne rabaty i ulgi nie sumują się ze sobą w ramach tej samej Umowy o świadczenie Usługi telekomunikacyjnej Telefonu
Stacjonarnego. Informacje o aktualnych rabatach i usługach czy ich ewentualnych zmianach, dostępne są na stronie internetowej Operatora pod
adresem www.limes.com.pl oraz w siedzibie Operatora w Gdańsku przy ul. Trzy Lipy 3 (budynek C, piętro 4) lub pod numerem kontaktowym 58 728
40 00.

Gdańsk, 01.10.2014 r.
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