
Cennik usług telefonu stacjonarnego teleFOX

                                                                                                                                                ceny netto, należy doliczyć podatek VAT

             cennik połączeń:            
teleFOX 40 teleFOX 90 teleFOX 150

darmowe minuty* 40 90 150

naliczanie sekundowe od 30 sekundy od 30 sekundy od 30 sekundy

1. połączenia w sieci teleFOX 0 zł 0 zł 0 zł

2. połączenia lokalne i międzymiastowe 9 gr 8 gr 7 gr

3. połączenia komórkowe 60 gr 52 gr 44 gr

4. połączenia komórkowe P4 (do PLAY) 81 gr 76 gr 73 gr

5. połączenia międzynarodowe wg szczegółowego cennika dostępnego na stronie www.multifox.pl

* darmowe minuty na połączenia lokalne i międzymiastowe przyznawane comiesięcznie w ramach pakietu, nie przenoszone na następny miesiąc rozliczeniowy.

opłaty abonamentowe:
lp. pakiet cena

(abonament miesięczny)

1. teleFOX 40 9,84 zł

2. teleFOX 90 19,67 zł

3. teleFOX 150 31,97 zł

opłaty początkowe:

lp. pakiet
cena

(przy umowie na 
24 miesiące)

cena
(przy umowie na 36 

miesięcy)

1. teleFOX 40 130,33 zł 89,34 zł

2. teleFOX 90 89,34 zł 48,36 zł

3. teleFOX 150 48,36 zł 7,38 zł

usługi dodatkowe:

lp. pozycja
cena 

(abonament 
miesięczny)

1. prezentacja numeru dzwoniącego (CLIP) w pakiecie

2. prezentacja własnego numeru (CLIR) w pakiecie

3. połączenia trójstronne w pakiecie

4. przekierowanie połączeń (opłata za 
połączenie z numerem docelowym wg taryfy) w pakiecie

5. zarządzanie usługami przez stronę www w pakiecie

6. blokowanie prezentacji numeru 
wywołującego w pakiecie

7. blokowanie połączeń wychodzących na 
wybrane strefy międzynarodowe w pakiecie

8. blokowanie połączeń wychodzących na 
wybrane numery w pakiecie

9. ustalanie limitu kwotowego na połączenia 
telefoniczne w pakiecie

10. szczegółowy wykaz połączeń (wBOK) w pakiecie

cena 
(opłata 

jednorazowa)

11. miesięczny wykaz połączeń (wydruk) 5 zł

12. zmiana numeru telefonicznego 49 zł

13. zmiana pakietu usług na wyższy 1 zł

pozostałe opłaty:

lp. pozycja
cena

(opłata 
jednorazowa)

1.

ponowne włączenie usług uprzednio 
wyłączonych z powodu nieuregulowania 
należnych za usługi lub nieprzestrzegania 
innych postanowień regulaminu

40 zł

2. przeniesienie praw i obowiązków 
wynikających z Umowy Abonenckiej 10 zł

3. pisemne upomnienie o zaległych płatnościach 9 zł

4. wezwanie do zapłaty 15 zł

5.
kara umowna za niezwrócenie, uszkodzenie 
lub zniszczenie sprzętu (terminal 
telefoniczny)

150 zł

opłaty serwisowe:

lp. pozycja
cena 

(opłata 
jednorazowa)

1. zmiana lokalizacji usługi 90 zł

2. zmiana lokalizacji gniazda w lokalu 50 zł

3.
naprawa lub modernizacja sieci w lokalu 
Abonenta (na życzenie Abonenta lub z 
przyczyn leżących po jego stronie)

50 zł /1h

4.

wymiana terminala telefonicznego w 
przypadku mechanicznego uszkodzenia, lub 
dostarczenie nowego terminala telefonicznego 
w przypadku zaginięcia

190 zł

5. nieuzasadnione wezwanie serwisu 30 zł


