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CENNIK 

1. Usługi krajowe – połączenia standardowe, SMS, MMS, Internet 

 
PROSTA I UCZCIWA TARYFA, NISKIE CENY 

 

USŁUGI Z VAT Bez VAT 

Połączenia krajowe 
(cena za minutę połączenia) 

0,50 zł 0,41 zł 

SMS 0,15 zł 0,12 zł 

MMS 0,50 zł 0,41 zł 

Transmisja danych 
 (cena za 100 kB) 

0,50 zł 0,41 zł 

 
Pozostałe warunki: 

 

Połączenia krajowe 

 Jedna stawka za połączenia do wszystkich sieci komórkowych  
i stacjonarnych,  

 Naliczanie sekundowe (każda sekunda = 1/60 ceny za minutę), czyli 
wszystko pod Twoją kontrolą. Płacisz tyle ile rozmawiasz i ani grosza 
więcej. W rezultacie oszczędzasz przy każdej rozmowie.   
Jedna stawka na połączenia z numerami AUS (skrócone numery): 9191, 
9669, 9622, 9522, 9477, 9521, 9529, 9523, 9525, 9527, 9511, 9526, 
9505.  
Uwaga: Przed numerem właściwym należy wybrać odpowiedni dla rejonu 
prefiks/numer kierunkowy.  

SMS 

 Jedna, równa stawka za SMS do wszystkich sieci komórkowych  
 
Uwaga: Jeden SMS może zawierać do 160 znaków. Możesz wysyłać 
wiadomości dłuższe niż 160 znaków, są one wtedy dzielone na 
odpowiednio większą liczbę wiadomości, za które płacisz oddzielnie.  
W przypadku użycia Unicode- polskich znaków zmniejsza się ilość 
znaków- wynosi max. 70 
 

 Ważność wiadomości SMS wynosi 7 dni. Jeżeli wiadomość nie zostanie 
dostarczona do odbiorcy w tym czasie, zostaje ona automatycznie 
usunięta z systemu. Opłata naliczana jest bez względu na to, czy SMS 
dotarł do adresata (dotyczy wszystkich typów SMS). 

 Prawidłowy numer centrum SMS to +48-882-883-884 (ważne dla 
wszystkich typów SMS). 

MMS 
 Jedna, równa stawka za MMS do wszystkich sieci komórkowych lub na 

dowolny adres email. 
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 Oplata naliczana jest za każde rozpoczęte 100 kB. Jeden MMS może 
mieć maksimum 300 kB. 

 Ważność wiadomości MMS wynosi 7 dni. Jeżeli MMS nie zostanie 
dostarczony do odbiorcy w tym czasie, zostaje automatycznie usunięty  
z systemu. Opłata jest naliczana bez względu na to, czy MMS zostanie 
dostarczony do adresata (odnosi się do wszystkich typów MMS). 

 Prawidłowy APN to mmsMOBILKING (dotyczy wszystkich typów MMS).  
 
Uwaga: do otrzymywania i wysyłania wiadomości multimedialnych/MMS, 
należy odpowiednio skonfigurować telefon oraz aktywować usługę w 
MOBILKING (dotyczy wszystkich typów MMS). 
 

Transmisja danych 

 Cena za transmisję danych na terenie Polski. Opłata naliczana jest za 
każde rozpoczęte 100 kB. 
 
Uwaga: Wielkość 100 kB = sumie danych pobranych i wysłanych w jednej 
nieprzerwanej sesji transmisji danych. 
 

 Dostępne technologie transmisji danych: GPRS, EDGE i UMTS. 

 Prawidłowy APN to wapMOBILKING (odnosi się do wszystkich typów 
transmisji danych z wyjątkiem transmisji danych CSD). 
 
Uwaga:, Aby korzystać z transmisji danych, należy odpowiednio 
skonfigurować telefon oraz aktywować usługę w MOBILKING (dotyczy 
wszystkich typów transmisji danych). 

CENY UWZGLĘDNIAJĄ PODATEK VAT I NIE ZAWIERAJĄ ŻADNYCH UKRYTYCH KOSZTÓW!!! 
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2.Połączenia międzynarodowe, SMS, MMS, Internet 

 
PROSTA I UCZCIWA TARYFA, NISKIE CENY 

 

Połączenia międzynarodowe 
(cena za minutę połączenia) 

Z VAT Bez VAT 

Strefa 1: 
Europa + 

wybrane kraje 
spoza Europy 

Albania, Algieria, Andora, 
Armenia, Australia, Austria, 

Azerbejdżan, Białoruś, Belgia, 
Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, 

Kanada, Chorwacja, Cypr, 
Republika Czeska, Dania, Egipt, 
Estonia, Wyspy Faro, Finlandia, 

Francja, Gruzja, Niemcy, 
Gibraltar, Grecja, Węgry, 

Irlandia, Islandia, Izrael, Włochy, 
Kazachstan, Kirgizja, Łotwa, 

Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, 
Macedonia, Malta, Mołdawia, 
Monako, Czarnogóra, Maroko, 

Holandia, Nowa Zelandia, 
Norwegia, Portugalia, Rumunia, 

Rosja, San Marino, Serbia, 
Słowacja, Słowenia, Hiszpania, 

Szwecja, Szwajcaria, 
Tadżykistan, Tunezja, Turcja, 

Ukraina, Wielka Brytania, USA, 
Uzbekistan, Watykan 

2 zł 1,64 zł 

Strefa 2: 
Reszta świata 

pozostałe kraje 5 zł 4,10 zł 

Strefa 3: 
Sieci 

satelitarne 

Emsat, Inmarsat, Iridium, 
Thuraya 

10 zł 8,20 zł 

 
 

Międzynarodowy SMS 2 zł 1,64 zł 

Międzynarodowy MMS 
(cena za 100 kB) 

2,50 zł 2,05 zł 
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Pozostałe warunki: 
 

Połączenia 
międzynarodowe 

 Te same ceny połączeń ze wszystkimi zagranicznymi sieciami 
komórkowymi oraz na telefony stacjonarne w obrębie określonych stref. 

 Cena naliczana jest za każdą rozpoczętą minutę rozmowy.  

Międzynarodowy sms 

 Ta sama cena za jeden SMS do wszystkich sieci zagranicznych 
 
Uwaga: Jeden SMS może zawierać do 160 znaków. Możesz wysyłać 
wiadomości dłuższe niż 160 znaków, są one wtedy dzielone na 
odpowiednio większą liczbę wiadomości, za które płacisz oddzielnie. 

Międzynarodowy 
MMS 

 Ta sama cena za MMS-y do wszystkich zagranicznych sieci 
komórkowych lub na dowolny adres e-mail. 

 Cena naliczana jest za każde rozpoczęte 100 kB. Jeden MMS może 
mieć maximum300 kB. 
 
Uwaga: Aby móc wysyłać i otrzymywać wiadomości multimedialne /  
MMS-y, musisz odpowiednio skonfigurować swój telefon oraz aktywować 
usługę w MOBILKING (dotyczy wszystkich typów MMS). 

CENY OBEJMUJĄ PODATEK VAT I NIE ZAWIERAJĄ ŻADNYCH INNYCH UKRYTYCH 
KOSZTÓW!!! 

 

3. Roaming 

 
PROSTA I UCZCIWA TARYFA, NISKIE CENY 

 

Połączenia roamingowe 
(cena za minutę połączenia) 

 

Z VAT Bez VAT 

Strefa 1A: 
EU + 

Lichtenstein, 
Norwegia, 
Islandia 

Austria, Azory, 
Belgia, Bułgaria, 

Wyspy Kanaryjskie, 
Cypr, Republika 
Czeska, Dania, 

Estonia, Finlandia, 
Francja, Gujana 

Francuska, Niemcy, 
Gibraltar, Grecja, 

Gwadelupe, Węgry, 
Islandia, Włocy, 
Irlandia, Łotwa, 

Lichtenstein, Litwa, 
Luksemburg, 

Madera, Malta, 
Martynika, Holandia, 

Norwegia, 
Portugalia, Reunion, 
Rumunia, Słowacja, 
Słowenia, Hiszpania, 

Szwecja, Wielka 
Brytania, Watykan 

wychodzące 2,20 zł 1,80 zł 

przychodzące 1,10 zł 0,90 zł 
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Strefa 1B: 
Reszta 
Europy 

Albania, Andora, 
Białoruś, Bośnia i 

Hercegowina, 
Chorwacja, Wyspy 
Faroe, Guernsey, 
Jersey, Kosowo, 

Macedonia, Wyspa 
Man, Mołdawia, 

Monako, 
Czarnogóra, San 
Marino, Serbia, 

Szwajcaria, Turcja, 
Ukraina 

przychodzące 
lub 

wychodzące 
6 zł 4,92 zł 

Strefa 2: 
Reszta świata 

Pozostałe kraje 
przychodzące 

lub 
wychodzące 

12 zł 9,84 zł 

Strefa 3: 
Wybrane 

kraje 

Kuba, Kazachstan, 
Rosja, Turkmenistan 

przychodzące 
lub 

wychodzące 
18 zł 14,75 zł 

 

SMS w roamingu 
wychodzący  2 zł 1,64 zł 

przychodzący  bezpłatnie 

MMS w roamingu 
(cena za 100 kB) 

wychodzący 
lub 

przychodzący  
4 zł 2,05 zł 

Transmisja danych w roamingu 
(cena za 250 kB) 

18 zł 14,75 zł 

 

SMS w roamingu do polskich sieci 
stacjonarnych 

wychodzący 3 zł  2,46 zł 

przychodzący  bezpłatnie 

 
Pozostałe warunki: 

 

Połączenia 
roamingowe 

  Cena połączenia roamingowego (wychodzącego lub przychodzącego) 
zależy od strefy, w której znajduje się kraj, z którym się łączysz, bez 
względu na numer telefonujący lub, na który telefonujesz. 

  Cena naliczana jest za każdą rozpoczętą minutę rozmowy.  
 
Uwaga:, Aby móc skorzystać z połączeń roamingowych musisz uaktywnić 
usługę w MOBILKING. Połączenia roamingowe są dostępne tylko w 
sieciach partnerskich, które umożliwiają wykonywanie przychodzących lub 
wychodzących rozmów w ramach roamingu.  
 
Możesz też skorzystać z informacji telefonicznej. Zadzwoń do Biura 
Obsługi MOBILKING pod numer 1234.  
Informacje na temat sieci partnerskiej oraz dostępnych usługach uzyskasz 
też w danym kraju po wysłaniu SMS-em nazwy kraju na numer 7170. 
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SMS w roamingu 

 Ta sama cena za jeden SMS wychodzący do wszystkich sieci. Wyjątki: 
SMS do polskich sieci stacjonarnych oraz stawki Premium SMS, które 
naliczane są inaczej. Zero opłat za SMS-y przychodzące. 
Uwaga: Jeden SMS może zawierać do 160 znaków. Możesz wysyłać 
wiadomości dłuższe niż 160 znaków, są one wtedy dzielone na 
odpowiednio większą liczbę wiadomości, za które płacisz oddzielnie. 

 SMS przychodzące z dowolnej sieci stacjonarnej lub komórkowej są 
bezpłatne. 
 
Możesz też skorzystać z informacji telefonicznej. Zadzwoń do Biura 
Obsługi MOBILKING pod numer 1234.  
Informacje na temat sieci partnerskiej oraz dostępnych usługach uzyskasz 
też w danym kraju po wysłaniu SMS-em  nazwy kraju pod  numer 7170. 

MMS w roamingu 

 Ta sama cena za każdy MMS przychodzy lub wychodzący - z lub do 
wszystkich sieci 

 Cena naliczana jest za każde rozpoczęte 100 kB. Jeden MMS może 
mieć maximum300 kB. 
 
Uwaga: Aby móc wysyłać i otrzymywać wiadomości multimedialne/MMS-
y, musisz odpowiednio skonfigurować swój telefon oraz aktywować usługę 
w MOBILKING (odnosi się do wszystkich typów MMS). 
 
Możesz też skorzystać z informacji telefonicznej. Zadzwoń do Biura 
Obsługi MOBILKING pod numer 1234.  
Informacje na temat sieci partnerskiej oraz dostępnych usługach uzyskasz 
też w danym kraju po wysłaniu SMS-em nazwy kraju pod numer 7170. 

Transmisja danych w 
roamingu 

 Cena za transmisję danych naliczana jest za każde rozpoczęte 250 kB. 
 
Uwaga: Wielkość 250 kB = sumie danych pobranych i wysłanych w jednej, 
nieprzerwanej sesji transmisji danych. 
 

 Dostępna technologia transmisji danych: GPRS, EDGE i UMTS. 

 Prawidłowy APN to wapMOBILKING (odnosi się do wszystkich typów 
transmisji danych z wyjątkiem transmisji danych CSD). 
 
Uwaga: Aby korzystać z transmisji danych, musisz odpowiednio 
skonfigurować swój telefon oraz aktywować usługę w  MOBILKING 
(odnosi się do wszystkich typów  transmisji danych). 
 
Możesz też skorzystać z informacji telefonicznej. Zadzwoń do Biura 
Obsługi MOBILKING pod numer 1234.  
Informacje na temat sieci partnerskiej oraz dostępnych usługach uzyskasz 
też w danym kraju po wysłaniu SMS-em nazwy kraju pod numer 7170. 

CENY OBEJMUJĄ PODATEK VAT I NIE ZAWIERAJĄ ŻADNYCH UKRYTYCH KOSZTÓW!!! 
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3.Zestaw startowy MOBILKING i doładowania  

 
PROSTA I UCZCIWA TARYFA, NISKIE CENY 
 

Zestaw startowy MOBILKING Z VAT Bez VAT 

Cena zestawu startowego 20 zł 16,39 zł 

Początkowa wartość 
konta 

Ważność początkowego 
konta: 

1 miesiąc 
20 zł 16,39 zł 

 

Wartość doładowania 
Przedłużenie 

ważności konta: 
Z VAT Bez VAT 

10 zl 

3 miesiące 

10 zł 8,20 zł 

20 zl 20 zł 16,39 zł 

50 zl 50 zł 40,98 zł 

 
 

Pozostałe warunki: 
  

Zestaw startowy 

 Cena zestawu startowego obejmuje kartę SIM wraz z Saldem 
początkowym i podstawowymi instrukcjami dotyczącymi obsługi. W 
zestawie startowym znajdziesz również atrakcyjne i praktyczne, męskie 
gadżety.  

 Karta SIM musi zostać uaktywniona przed datą ważności znajdującą się 
na na zestawie startowym. 
Uwaga: uaktywnienie karty SIM i skorzystanie z konta po tej dacie nie 
będzie możliwe. 

 Karta SIM zostaje w pełni uaktywniona w chwili rozpoczęcia pierwszego 
połączenia wychodzącego. 

Saldo początkowe 

 Saldo początkowe jest ważne przez jeden miesiąc (31 dni) od aktywacji 
karty SIM. 

 Aktualny stan konta oraz jego ważność można sprawdzić w 
SPORT+RELAX Menu, przez wysłanie kodu USSD *101#  lub telefonując 
do Biura Obsługi MOBILKING na numer 1234. 

 Okres zawieszenia karty SIM wynosi trzy miesiące (93 dni). Oznacza to, 
że po upływie terminu ważności karty możesz odbierać połączenia 
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przychodzące jeszcze przez trzy miesiące (93 dni).  W tym czasie Twoje 
połączenia wychodzące, SMS-y wychodzące, MMS-y (przychodzące i 
wychodzące), transmisja danych oraz wszystkie usługi roamingowe są 
ograniczone.  
Uwaga: Po upływie okresu zawieszenia karty SIM, zostanie ona usunięta 
z systemu, a konto skasowane.  

Doładowanie 

 Każde doładowanie przedłuża ważność konta o trzy miesiące (93 dni) od 
daty doładowania. 

 Doładować konto możesz na dwa sposoby: za pomocą karty zdrapki lub 
kuponu doładowującego off-line, wydrukowanego z terminala 

 
Uwaga: Kupony doładowania (karty zdrapki) mają wartości doładowania 
20 i 50 zł. Kupony doładowania off-line mają wartości doładowania 10, 20 i 
50 zł. 
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4. Inne usługi 

4.1. Inne usługi na połączenia krajowe 

Inne usługi połączeń z wymienionymi numerami Z VAT Bez VAT 

Połączenie z linią  
Biura Obsługi 

(cena za połączenie) 

1234 
+48-882-882-882 

1 zł 0,82 zł 

Połączenia aktywacyjne 
1144 

+48-882-882-881 
bezpłatnie 

Połączenia awaryjne 

112, 984, 985, 
991, 992, 993, 
994, 997, 998, 

999, 9790, 9901 

bezpłatnie 

CSD transmisja danych 
(cena za minutę połączenia) 

5555 
+48-882-888-882 

0,50 zł 0,41 zł 

Informacja o numerach 
telefonu 

(cena za minutę połączenia) 
+48-602-913 0,50 zł 0,41 zł 

 

Usługa poczty głosowej Z VAT Bez VAT 

Połączenie z pocztą głosowa 
(cena za minutę) 

8888 
+48-882-888-888 

0,50 zł 0,41 zł 

Przekazanie do poczty 
głosowej - depozyt poczty 

głosowej 
(cena za minutę) 

+48-882-888-880 0,50 zł 0,41 zł 

Oddzwonienie ze skrzynki bezpłatnie 

 
Pozostałe warunki: 

 
Naliczanie opłat/ 

taksowanie 

  Za połączenie z Biurem Obsługi MOBILKING cena jest naliczana od 
momentu, kiedy połączenie zostanie nawiązane. Nie ma żadnych 
dodatkowych opłat. 

 Transmisja danych CSD (Circuit Switched Data) odbywa się ze 
standardową prędkością transmisji danych w sieci - 9,6 kb/s. Cena za 
transmisję danych CDS naliczan jest za każdą rozpoczętą minutę 
połączenia. 
Uwaga: 9,6 kb/s to prędkość standardowa, ale nie gwarantowana. 

 Na pozostałe połączenia obowiązuje naliczane sekundowe (gdzie każda 
sekunda = 1/60 ceny za minutę).  

 Cena za połączenie przychodzące ze skrzynki (oddzwonienie ze 
skrzynki) w roamingu naliczana jest analogicznie do standardowego 
połączenia przychodzącego, zgodnie ze strefą roamingową. 
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Numeracja 

 Połączenia awaryjne oraz połączenia ze skróconymi numerami są 
dostępne tylko na terenie Polski.  

 Połączenia z numerami standardowymi dostępne są również w 
roamingu. Cena naliczane jest zawsze jak za standardowe połączenie w 
roamingu do Polski. 

CENY OBEJMUJĄ PODATEK VAT I NIE ZAWIERAJĄ ŻADNYCH INNYCH UKRYTYCH 
KOSZTÓW!!! 

 

4.2  Połączenia USSD  

 

Kody USSD  Z VAT Bez VAT 

Sprawdzenie stanu konta *101# bezpłatnie 

Doładowanie 
*111*14-cyfrowy 

kod# 
bezpłatnie 

MMS 
aktywacja *130*1*1# bezpłatnie 

deaktywacja *130*1*2# bezpłatnie 

Transmisja 
danych 

(GPRS, EDGE, 
UMTS) 

aktywacja *130*2*1# bezpłatnie 

deaktywacja *130*2*2# bezpłatnie 

Poczta 
głosowa 

aktywacja *130*4*1# bezpłatnie 

Roaming 
aktywacja *130*5*1# bezpłatnie 

deaktywacja *130*5*2# bezpłatnie 

Ukryj mnie! 
(CLIR) 

aktywacja *130*6*1# bezpłatnie 

deaktywacja *130*6*2# bezpłatnie 

 
Pozostałe warunki: 
 

Ładowanie 

 Połączenia USSD (Unstructured Supplementary Service Data) są 
bezpłatnie, zarówno z Polski, jak i w roamingu 
Uwaga: Roaming musi być uaktywniony, a partnerska sieć roamingowa 
dostosowana do tej usługi. 

Usługi 

 Aktywacja transmisji danych ważna jest/obowiązuje dla technologii 
GPRS, EDGE oraz UMTS. 

 SPORT+RELAX Menu obejmuje sekcje: STAN KONTA oraz 
AKTYWACJA USLUG. Opierają się one na połączeniach USSD i pracują 
na takich samych warunkach. 
Informacje na temat sieci partnerskiej oraz dostępnych usługach uzyskasz 
też w danym kraju po wysłaniu SMS-em nazwy kraju pod numer 7170.  
Możesz też skorzystać z informacji telefonicznej. Zadzwoń do Biura 
Obsługi MOBILKING pod numer 1234.  

CENY OBEJMUJĄ PODATEK VAT I NIE ZAWIERAJĄ ŻADNYCH UKRYTYCH KOSZTÓW!!! 
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4.3 Inne krajowe usługi przesyłania wiadomości 

 

Inne usługi przesyłania wiadomości Z VAT Bez VAT 

SMS do polskich sieci stacjonarnych 1 zł 0,82 zł 

SMS przychodzące  bezpłatnie 

MMS  przychodzące  bezpłatnie 

 
Pozostałe warunki: 

 

SMS do polskich 
sieci stacjonarnych 

 Cena obowiązuje w stosunku do SMS-ów wysyłanych do wszystkich 
polskich sieci stacjonarnych 
Uwaga: Jeden SMS może zawierać do 160 znaków. Możesz wysyłać 
wiadomości dłuższe niż 160 znaków, są one wtedy dzielone na 
odpowiednio większą liczbę wiadomości, za które płacisz oddzielnie. 

SMS i MMS 
przychodzący  

 Za SMS-y oraz  MMS-y przychodzące nie płacisz.   
Usługa ta jest bezpłatna i obejmuje również: SMS-y oraz MMS-y wysłane 
z numerów polskich i zagranicznych, powiadomienie SMS„Kto dzwonił?“, 
powiadomienie SMS „Powiadom mnie!”, powiadomienie SMS dotyczące 
skrzynki oraz wszelkie wiadomości systemowe informujące  o 
aktywacji/deaktywacji usług, stanie konta, itp. 

CENY OBEJMUJĄ PODATEK VAT I NIE ZAWIERAJĄ ŻADNYCH UKRYTYCH KOSZTÓW!!! 
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4.4  Stawki usług Premium (PR) - krajowe 

 

Stawka premium SMS Z VAT Bez VAT 

70x 0,61 zł 0,50 zł 

71x 1,22 zł 1 zł 

72x 2,44 zł 2 zł 

73x 3,66 zł 3 zł 

74x 4,88 zł 4 zł 

75x 6,10 zł 5 zł 

76x 7,32 zł 6 zł 

77x 8,54 zł 7 zł 

78x 9,76 zł 8 zł 

79x 10,98 zł 9 zł 

910x 12,20 zł 10 zł 

911x 13,42 zł 11 zł 

912x 14,64 zł 12 zł 

913x 15,86 zł 13 zł 

914x 17,08 zł 14 zł 

915x 18,30 zł 15 zł 

916x 19,52 zł 16 zł 

917x 20,74 zł 17 zł 

918x 21,96 zł 18 zł 

919x 23,18 zł 19 zł 

920x 24,40 zł 20 zł 

919x 30,50 zł 25 zł 

80x 0 zł 0 zł 

810x 0,12 zł 0,10 zł 

815x 0,18 zł 0,15 zł 

820x 0,24 zł 0,20 zł 

825x 0,31 zł 0,25 zł 

830x 0,37 zł 0,30 zł 

835x 0,43 zł 0,35 zł 

840x 0,49 zł 0,40 zł 

845x 0,55 zł 0,45 zł 

850x 0,61 zł 0,50 zł 

 

Audiotex 
(cena za minutę) 

Z VAT Bez VAT 

*70x 0,61 zł 0,50 zł 

*71x 1,22 zł 1 zł 

*72x 2,44 zł 2 zł 

*73x 3,66 zł 3 zł 

*74x 4,88 zł 4 zł 

*75x 6,10 zł 5 zł 

*76x 7,32 zł 6 zł 

*77x 8,54 zł 7 zł 
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*78x 9,76 zł 8 zł 

*79x 10,98 zł 9 zł 

701 2x 1,70 zł 1,39 zł 

702 3x 1,89 zł 1,55 zł 

702 4x 2,06 zł 1,69 zł 

702 5x 2,28 zł 1,87 zl 

702 6x 2,44 zł 2 zł 

702 7x 2,56 zł 2,10 zł 

702 8x 4,22 zł 3,46 zł 

702 9x 4,88 zł 4 zł 

 

Audiotex 
(cena za połączenie) 

Z VAT Bez VAT 

*40x 0,61 zł 0,50 zł 

*41x 1,22 zł 1 zł 

*42x 2,44 zł 2 zł 

*43x 3,66 zł 3 zł 

*44x 4,88 zł 4 zł 

*45x 6,10 zł 5 zł 

*46x 7,32 zł 6 zł 

*47x 8,54 zł 7 zł 

*48x 9,76 zł 8 zł 

*49x 10,98 zł 9 zł 

 

PR MMS Z VAT Bez VAT 

900x 0,61 zł 0,50 zł 

901x 1,22 zł 1 zł 

902x 2,44 zł 2 zł 

903x 3,66 zł 3 zł 

904x 4,88 zł 4 zł 

905x 6,10 zł 5 zł 

906x 7,32 zł 6 zł 

907x 8,54 zł 7 zł 

908x 9,76 zł 8 zł 

909x 10,98 zł 9 zł 

 

Stawka premium WAP  
– dostępne poziomy cen 

Z VAT Bez VAT 

0,50 zł 0,61 zł 0,50 zł 

1 zł 1,22 zł 1 zł 

2 zł 2,44 zł 2 zł 

3 zł 3,66 zł 3 zł 

4 zł 4,88 zł 4 zł 

5 zł 6,10 zł 5 zł 

6 zł 7,32 zł 6 zł 

7 zł 8,54 zł 7 zł 
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8 zł 9,76 zł 8 zł 

9 zł 10,98 zł 9 zł 

10 zł 12,20 zł 10 zł 

11 zł 13,42 zł 11 zł 

12 zł 14,64 zł 12 zł 

13 zł 15,86 zł 13 zł 

14 zł 17,08 zł 14 zł 

15 zł 18,30 zł 15 zł 

16 zł 19,52 zł 16 zł 

17 zł 20,74 zł 17 zł 

18 zł 21,96 zł 18 zł 

19 zł 23,18 zł 19 zł 

 
Pozostałe warunki: 

 

PR SMS 

 Cena obowiązuje za jeden PR SMS, który ma maksymalnie 160 znaków.  
Uwaga: Możesz wysyłać wiadomości dłuższe niż 160 znaków, są one wtedy 
dzielone na odpowiednio większą liczbę wiadomości, za które płacisz 
oddzielnie. 

 Ważność PR SMS-a wynosi 7 dni. Jeżeli wiadomość nie zostanie 
dostarczona do odbiorcy w ciągu tego czasu, zostaje ona automatycznie 
usunięta z systemu. Cena jest naliczana bez względu na to, czy PR SMS 
dotarł do adresata (odnosi się do wszystkich typów SMS). 

Audiotex 

 Cena za połączenie z numerami Audiotex naliczana jest za każdą 
rozpoczętą minutę połączenia. 

 Cena za połączenie z numerami Audiotex naliczana jest według z góry 
określonej kwoty. Po nawiązaniu połączenia i w trakcie rozmowy nie jest 
pobierana żadna, dodatkowa opłata. 

 Połączenia z numerami Audiotex nie są dostępne w roamingu. 

PR MMS 

  Cena obowiązuje za jeden PR MMS. Jeden MMS może mieć 
maximum300 kB. 

  Ważność PR MMS-a wynosi 7 dni. Jeżeli PR MMS nie zostanie 
dostarczony do odbiorcy w ciągu tego czasu, jest automatycznie usunięty z 
systemu. Cena jest naliczana bez względu na to, czy PR MMS zostanie 
dostarczony do adresata (dotyczy wszystkich typów MMS). 
Uwaga: Aby móc wysyłać i otrzymywać PR MMS-y, musisz odpowiednio 
skonfigurować swój telefon oraz aktywować usługę w MOBILKING (dotyczy 
wszystkich typów MMS). 

PR WAP 

 Cena za PR WAP jest naliczana w oparciu o potwierdzenie ładowania PR 
WAP podczas połączenia WAP. 

 Po potwierdzeniu opłaty za usługę PR WAP masz dostęp do chronionych 
stron oraz plików WAP.  

 Cena za transmisję danych naliczana jest równocześnie. Możesz 
skorzystać z PR WAP również w roamingu, kiedy korzystasz z transmisji 
danych w roamingu. 
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4.5  Stawki usług Premium (PR) w roamingu 

 

Stawka Premium SMS Z VAT Bez VAT 

70x 2,61 zł 2,14 zł 

71x 3,22 zł 2,64 zł 

72x 4,44 zł 3,64 zł 

73x 5,66 zł 4,64 zł 

74x 6,88 zł 5,64 zł 

75x 8,10 zł 6,64 zł 

76x 9,32 zł 7,64 zł 

77x 10,54 zł 8,64 zł 

78x 11,76 zł 9,64 zł 

79x 12,98 zł 10,64 zł 

910x 14,20 zł 11,64 zł 

911x 15,42 zł 12,64 zł 

912x 16,64 zł 13,64 zł 

913x 17,86 zł 14,64 zł 

914x 19,08 zł 15,64 zł 

915x 20,30 zł 16,64 zł 

916x 21,52 zł 17,64 zł 

917x 22,74 zł 18,64 zł 

918x 23,96 zł 19,64 zł 

919x 25,18 zł 20,64 zł 

920x 26,40 zł 21,64 zł 

919x 32,50 zł 26,64 zł 

80x z wyłączeniem 8045 2 zł 1,64 zł 

8045 0 zł 0 zł 

810x 2,12 zł 1,74 zł 

815x 2,18 zł 1,79 zł 

820x 2,24 zł 1,84 zł 

825x 2,31 zł 1,89 zł 

830x 2,37 zł 1,94 zł 

835x 2,43 zł 1,99 zł 

840x 2,49 zł 2,04 zł 

845x 2,55 zł 2,09 zł 

850x 2,61 zł 2,14 zł 

 

PR MMS  
(wielkość 0 -100 kB) 

Z VAT Bez VAT 

900x 4,61 zł 3,78 zł 

901x 5,22 zł 4,28 zł 

902x 6,44 zł 5,28 zł 

903x 7,66 zł 6,28 zł 

904x 8,88 zł 7,28 zł 

905x 10,10 zł 8,28 zł 

906x 11,32 zł 9,28 zł 
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907x 12,54 zł 10,28 zł 

908x 13,76 zł 11,28 zł 

909x 14,98 zł 12,28 zł 

 

PR MMS  
(wielkość 101-200 kB) 

Z VAT Bez VAT 

900x 8,61 zł 7,06 zł 

901x 9,22 zł 7,56 zł 

902x 10,44 zł 8,56 zł 

903x 11,66 zł 9,56 zł 

904x 12,88 zł 10,56 zł 

905x 14,10 zł 11,56 zł 

906x 15,32 zł 12,56 zł 

907x 16,54 zł 13,56 zł 

908x 17,76 zł 14,56 zł 

909x 18,98 zł 15,56 zł 

 

PR MMS  
(wielkość 201-300 kB) 

Z VAT Bez VAT 

900x 12,61 zł 10,34 zł 

901x 13,22 zł 10,84 zł 

902x 14,44 zł 11,84 zł 

903x 15,66 zł 12,84 zł 

904x 16,88 zł 13,84 zł 

905x 18,10 zł 15,84 zł 

906x 19,32 zł 16,84 zł 

907x 20,54 zł 17,84 zł 

908x 21,76 zł 18,84 zł 

909x 22,98 zł 19,84 zł 

 
Pozostałe warunki: 
 

PR SMS 

 Cena obowiązuje za jeden PR SMS, który ma maksymalnie do 160 
znaków.  
Uwaga: Możesz wysyłać wiadomości dłuższe niż 160 znaków, są one wtedy 
dzielone na odpowiednio większą liczbę wiadomości, za które płacisz 
oddzielnie. 

 Ważność PR SMS-a wynosi 7 dni. Jeżeli wiadomość nie zostanie 
dostarczona do odbiorcy w tym czasie, zostaje ona automatycznie usunięta 
z systemu. Cena naliczana jest bez względu na to, czy PR SMS dotarł do 
adresata (dotyczy wszystkich typów SMS). 

PR MMS 

 Cena obowiązuje za jeden PR MMS o maksymalnej wielkości 300 kB. 
Roaming PR MMS naliczany jest w oparciu o wielkość PR MMS w 
następujących przedziałach: do100 kB, 100 kB-200 kB, oraz powyżej 200 
kB. 

 Ważność PR MMS-a wynosi 7 dni. Jeżeli PR MMS nie zostanie 
dostarczony do odbiorcy w ciągu tego czasu, zostaje automatycznie 
usunięty z systemu. Cena naliczana jest bez względu na to, czy PR MMS 
zostanie dostarczony do adresata (odnosi się do wszystkich typów MMS). 
Uwaga: żeby wysyłać i otrzymywać PR MMS-y, musisz odpowiednio 
skonfigurować swój telefon oraz aktywować usługę w MOBILKING (dotyczy 
wszystkich typów  MMS). 
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4.6 Inne usługi 

 

Inne usługi Z VAT Bez VAT 

Zmiana SIM (wada produkcyjna) bezpłatnie 

Zmiana SIM (inne przyczyny) 10 zł 8,20 zł 

Szczegółowy billing miesięczny 30 zł 24,59 zł 

 
Pozostałe warunki: 

 

Zmiana SIM  

 O ewentualnej wadzie produkcyjnej karty SIM powinieneś poinformować 
Biuro Obsługi MOBILKING. BO MOBILKING zobowiązane jest ten fakt 
potwierdzić lub odrzucić, w przypadku, gdy nie stwierdzi wady produkcyjnej. 
O wymianie wadliwej karty SIM decyduje pracownik MOBILKING. 

 Saldo konta z oryginalnej karty SIM oraz oryginalne ustawienia zostają 
przeniesione na Twoją nową kartę SIM. Koszty za zmianę karty z innych, 
niż wada produkcyjna, przyczyn, obciążają Twoje konto.  

 Zmianę karty SIM możesz zlecić telefonicznie, dzwoniąc do Biura Obsługi 
MOBILKING. 

 Do zmiany karty SIM może dojść tylko i wyłącznie po identyfikacji SIM 
jako własności użytkownika.  
Uwaga: Jeśli chcesz zmienić kartę, powinieneś: dostarczyć prawidłowy 
numer telefonu (MSISDN) oraz prawidłowy kod PUK (znajdziesz go w 
zestawie startowym) lub potwierdzić tożsamość podczas procesu rejestracji. 

 W cenę za zmianę karty SIM wliczona jest jedna próba dostarczenia 
nowej karty SIM na adres podany przez użytkownika. W przypadku, gdy 
próba dostarczenia karty skończy się niepowodzeniem, MOBILKING nie 
jest zobowiązany do ponownej wysyłki nowej karty.   
Uwaga: Użytkownik może dokonać nowego zakupu karty. Jest w takim 
wypadku obciążany kosztem należnym przewoźnikowi, który dostarcza 
nową kartę SIM. 

  MOBILKING może odmówić wysyłki/ zmiany karty SIM, jeżeli adres 
umieszczony w zamówieniu jest niepełny lub nieprawidłowy, oraz w 
przypadku, gdy stan konta nie pozwala pokryć kosztu zmiany lub 
dostarczenia karty SIM. 

Szczegółowy billing 
miesięczny 

 Szczegółowy billing miesięczny możesz zamówić telefonicznie, 
telefonując do Biura Obsługi MOBILKING. 

 Zamówienie musi zawierać numer telefonu oraz miesiąc żądanego, 
szczegółowego billingu.  
Uwaga: Jeśli chcesz uzyskać billing telefoniczny, powinieneś dodatkowo   
dostarczyć: prawidłowy numer telefonu (MSISDN) oraz prawidłowy kod 
PUK (znajdziesz go w zestawie  startowym) lub potwierdzić  tożsamość 
podczas procesu rejestracji. 

  Szczegółowy billing miesięczny sporządzany jest w formie pisemnej lub 
elektronicznej. 

  Cena obowiązuje za każdy szczegółowy billing miesięczny. 
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  Cena za zamówienie szczegółowego billing miesięcznego obejmuje 
jedną próbę dostarczenia billingu na adres podany w zamówieniu przez 
użytkownika. W przypadku, gdy próba dostarczenia billingu skończy się 
niepowodzeniem, MOBILKING nie jest zobowiązany do ponownej wysyłki 
billingu.   
Uwaga: Użytkownik może dokonać nowego zamówienia szczegółowego 
billingu miesięcznego. Jest w takim wypadku obciążany kosztem należnym 
przewoźnikowi, który dostarcza nową przesyłkę. 

  MOBILKING może odmówić wysyłki/ zmiany billingu telefonicznego, jeżeli 
adres umieszczony w zamówieniu jest niepełny lub nieprawidłowy oraz w 
przypadku, gdy stan konta nie pozwala pokryć kosztów billingu oraz 
kosztów jego dostarczenia. 

CENY OBEJMUJĄ PODATEK VAT I NIE ZAWIERAJĄ ŻADNYCH UKRYTYCH KOSZTÓW!!! 

 

 


