
Telekomunikacja Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 4 006 947 063 zł

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2011 r. Telekomunikacja Polska wprowadzi zmiany w następujących cennikach:

– cenniku usług telekomunikacyjnych tp, 

– cenniku usługi linia cyfrowa ISDN tp świadczonej przez TP S.A., 

– cenniku usługi Octopus ISDN tp świadczonej przez TP S.A. 

Zmiany polegają na:

1. Obniżeniu ceny za połączenia do sieci komórkowej Play operatora P4.

* Cena zawiera 22% VAT i nie uwzględnia projektowanej podwyżki stawki podatku VAT; jeśli nastąpi planowana od 1.01.2011 r. zmiana 
przepisów w tym zakresie i stawka podatku VAT zostanie podniesiona do poziomu 23% wówczas cena będzie wynosiła 0,53 zł brutto. 

2. Zniesieniu opłaty za usługę przeniesienia numeru wewnątrz sieci TP (w ramach jednej strefy numeracyjnej).

Równocześnie informujemy, że w przypadku braku akceptacji powyższych zmian przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia 
umowy. W przypadku wypowiedzenia przez Państwa umowy na czas określony Telekomunikacji Polskiej przysługuje uprawnienie 
do żądania odszkodowania (kary umownej) tytułem przyznanej Państwu ulgi, pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za 
okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania.

Pełny tekst zmienionych cenników znajdziecie Państwo na stronie www.tp.pl oraz w salonach sprzedaży TP i Orange. 

Dodatkowe informacje uzyskacie Państwo, dzwoniąc pod bezpłatny numer infolinii 19393 lub na stronie www.tp.pl

Dziękujemy za korzystanie z naszych usług.

Z poważaniem,

Katarzyna Scheer 
Dyrektor Marketingu Usług dla Domu

Telekomunikacja Polska 
adres do korespondencji 

ul. Bażantów 35, 40-668 Katowice 
tel. 19393, fax 19394 

www.tp.pl

Zmiana ceny za połączenia do sieci komórkowej Play

okres taryfikacyjny aktualna cena 
za 60 s

(zł brutto)

cena od 1.01.2011 r.
za 60 s

(zł brutto)dni tygodnia godziny połączeń

wszystkie 0.00-24.00 0,56 0,52*

Opłaty jednorazowe

rodzaj usługi opłata podst. [zł]  kwota VAT [zł] opłata końcowa [zł]

Przeniesienie numeru

a) wewnątrz sieci TP bez opłat

b) poza sieć TP bez opłat

Warszawa, 25 października 2010 r.
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