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Cennik taryfy internet domowy 

 
 

Abonament  (dla opcji Internet Domowy do 20 Mb/s*) 120 zł z VAT 

Abonament  (dla opcji  Internet Domowy do 60 Mb/s*) 170 zł z VAT 

* Patrz do Objaśnień poniżej na hasło „Internet Domowy” 
 

Przyłączenie do Sieci 99,00 zł z VAT 

 

Internet Domowy do 20 Mb/s  usługa objęta opłatą za Abonament 

Internet Domowy do 60 Mb/s usługa objęta opłatą za Abonament 

 

Odbieranie SMS-ów w zasięgu Sieci usługa objęta opłatą za Abonament 

 
 
 

Przyłączenie do Sieci  po  odłączeniu spowodowanym przekroczeniem terminu płatności   
(w przypadku Konsumenta) usługa objęta opłatą za Abonament 

 

Zmiana Numeru Telefonu 99,00 zł z VAT 

Przyłączenie do Sieci po cesji 99,00 zł z VAT 

 

Wymiana karty SIM 39,00 zł z VAT 

Wymiana karty SIM (gdy jest wadliwa) usługa objęta opłatą za Abonament 

 

Jednorazowy Rachunek Szczegółowy (cena za każdy Cykl Rozliczeniowy) 5,95 zł z VAT 

Rachunek Szczegółowy (cykliczny) 
wersja elektroniczna usługa objęta opłatą za Abonament * 

wersja papierowa 6,99 zł z VAT 

Jednorazowy duplikat Faktury usługa objęta opłatą za Abonament 

* usługa dostępna po zalogowaniu do Internetowego Systemu Obsługi 
Otrzymanie Rachunku szczegółowego (jednorazowe lub cykliczne) wymaga złożenia zamówienia w Biurze Obsługi Abonenta. 
 
Inne opłaty (nie dotyczą Konsumentów):  
 
Przyłączenie do Sieci  po  odłączeniu spowodowanym 
przekroczeniem terminu płatności   61,50 zł z VAT 

Pisemna informacja o zaległych należnościach 6,15 zł z VAT 

Włączenie usługi, zmianę jej ustawień, wyłączenie usługi 
lub taryfy za pośrednictwem konsultanta 7,32 zł z VAT 
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Objaśnienia 
 
Definicje 
Definicje pojęć pisanych z dużej litery mają znaczenie nadane im w „Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz 
Abonentów T-Mobile”. 
 
 
Internet Domowy 
Internet Domowy – usługa dostępu do mobilnego Internetu w Sieci (dostęp przez APN internet) świadczona na następujących zasadach: 

1) Usługa „Internet Domowy” jest aktywowana automatycznie w opcji wybranej przez Abonenta przy zawieraniu Umowy (Internet 
Domowy do 20 Mb/s albo Internet Domowy do 60 Mb/s). Abonent nie może dezaktywować tej usługi, ale może dokonywać zmian 
jej opcji zgodnie z poniższym pkt 3). 

2) Internet Domowy jest cykliczną usługą ważną dla każdego Cyklu Rozliczeniowego.  Zapewnia on nielimitowany dostęp do 
mobilnego Internetu w Sieci, co oznacza możliwość korzystania z tej usługi w Sieci bez limitu objętości danych i bez zmiany 
deklarowanej dla danej opcji szacunkowej prędkości maksymalnej – przez cały czas obowiązywania Umowy. 

3) Usługa jest dostępna w dwóch opcjach: Internet Domowy do 20 Mb/s albo Internet Domowy do 60 Mb/s. W Cyklu Rozliczeniowym 
Abonent może jednokrotnie zmienić opcję usługi. Każda zmiana opcji będzie skutkować zmianą wysokości naliczanego 
Abonamentu zgodnie z informacją podaną w pierwszej tabeli powyżej. Abonament będzie rozliczany proporcjonalnie w stosunku 
do okresu obowiązywania danej opcji w Cyklu Rozliczeniowym. 

4) Szacunkowa maksymalna prędkość pobierania i wysyłania danych przy braku ruchu internetowego pochodzącego od innych 
użytkowników oraz przy znacznym ograniczeniu ruchu internetowego pochodzącego od innych użytkowników wynosi:  

a. w opcji Internet Domowy do 20 Mb/s w technologii LTE i 3G: dla pobierania 20 Mb/s; dla wysyłania 3 Mb/s;  
b. w opcji Internet Domowy do 60 Mb/s w technologii LTE: dla pobierania 60 Mb/s; dla wysyłania 10 Mb/s.  

Szacunkowa maksymalna prędkość pobierania i wysyłania danych przy braku ruchu internetowego pochodzącego od innych 
użytkowników oraz przy znacznym ograniczeniu ruchu internetowego pochodzącego od innych użytkowników, dla technologii 
stosowanych w Sieci a wyżej nieuwzględnionych podana jest w § 4 ust. 18 i ust. 19 RŚUT.  

5) Pomiar konsumpcji danych dokonywany jest za każdy rozpoczęty 100 kB osobno za dane wysłane i za dane odebrane. 
 
Operator 
Operator – T-Mobile Polska S.A. 
 
Roaming 
Usługa roamingu międzynarodowego nie jest świadczona 
 
T-Mobile  
T-Mobile Polska S.A., zwana także „Operatorem” 
 
Usługi  
W ramach niniejszej taryfy świadczona jest wyłącznie usługa Internet Domowy i odbieranie SMS-ów - w Sieci Operatora. 
 
VAT 
Ceny z VAT zawierają ten podatek wyliczony według stawki określonej przepisami prawa. Podatek VAT jest obliczany oddzielnie od każdej 
pozycji faktury. Wartość należności za Usługi Telekomunikacyjne jest sumą wartości wyliczonych na podstawie cen netto oraz stosownie 
obliczonego podatku VAT. 
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