
Cennik Oferty FONbox Home HOME4FREE  - DOM 
Cennik Usług Telekomunikacyjnych Peoplefone Polska 
S.A. obowiązuje od 18 stycznia 2021 r. do odwołania

1. Cennik Oferty FONbox Home HOME4FREE - DOM jest skierowany do Abonentów, którzy zawarli z PLFON Umowę

o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych w ramach Oferty Promocyjnej FONbox Home HOME4FREE  – DOM.

2. W trakcie trwania Umowy Abonentowi przysługuje prawo do zmiany kwoty Abonamentu z taryfy niższej na wyższą.
3. Wszystkie ceny w niniejszym dokumencie podane są w złotych (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT),

o ile nie wskazano inaczej.
4. Stosowane w niniejszym Cenniku określenie „w ramach abonamentu”, „Bezpłatne” oraz „0 zł” oznacza, że opłata za daną

Usługę jest zawarta w kwocie Abonamentu.
5. Niniejszy Cennik określa zasady odpłatności za Usługi Telekomunikacyjne świadczone przez PLFON.
6. Opłaty za połączenie naliczane są wg rzeczywistego czasu jego trwania liczonego w sekundach, chyba że Cennik stanowi

inaczej, koszt połączenia nie może być niższy niż 1 grosz brutto.
7. W przypadku wykonania przez Abonenta połączeń w ruchu telekomunikacyjnym innych niż połączenia określone

w Cenniku, połączenia w takim ruchu telekomunikacyjnym będą rozliczane przez PLFON zgodnie ze stawką 9,84 PLN
brutto (8,00 PLN netto) za minutę połączenia w rozliczaniu sekundowym.

8. Opłaty za wysłanie wiadomości SMS, opisanych w niniejszym Cenniku, dotyczą długości pojedynczej wiadomości SMS.
Długość pojedynczej wiadomości SMS wysłanej z panelu WWW PLFON lub aplikacji mobilnych PLFON, zgodnie z normami
technologicznymi ETSI (European Telecommunications Standards Institute), została określona na nie więcej niż 160
znaków. W przypadku jednorazowego przesłania wiadomości zawierającej więcej niż 160 znaków dane są dzielone na
odpowiednią liczbę wiadomości SMS, z których każda obciążana jest opłatą indywidualnie, zgodnie z niniejszym
Cennikiem. W przypadku wysyłania wiadomości SMS zawierającej polskie znaki (np. ą, ę, ź) lub znaki specjalne jeden SMS
może zawierać mniej niż 160 znaków.

9. Rachunek Telekomunikacyjny za pierwszy Okres Rozliczeniowy będzie obejmować opłatę za przyłączenie do Sieci
Telekomunikacyjnej (aktywację), kwotę Abonamentu obliczoną proporcjonalnie w stosunku do okresu od rozpoczęcia
świadczenia Usług do końca miesiąca kalendarzowego, w którym została zawarta Umowa, kwotę Abonamentu za kolejny
Okres Rozliczeniowy oraz opłaty wynikające z Cennika, Regulaminu Oferty Promocyjnej lub Regulaminu Świadczenia Usług
Telekomunikacyjnych dla Abonentów. Każdy kolejny Rachunek Telekomunikacyjny będzie obejmować kwotę Abonamentu
naliczoną z góry oraz opłaty wynikające z Cennika, Regulaminu Oferty Promocyjnej lub Regulaminu Świadczenia Usług
Telekomunikacyjnych dla Abonentów.
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Opłata AKTYWACYJNA (JEDNORAZOWA) 

Rodzaj opłaty Cena 

Przyłączenie do Sieci Telekomunikacyjnej (aktywacja) 
0,00 zł netto 

0,00 zł brutto 

Objaśnienia: 
1. Opłaty za jedno Konto VoIP wraz z Numerem Telefonicznym w systemie FONbox

Opłata ABONAMENTOWA (MIESIĘCZNA) 

Rodzaj opłaty Cena 

Miesięczna opłata abonamentowa przy umowie na 12 miesięcy 
68,70 zł netto 

84,50 zł brutto 

Miesięczna opłata abonamentowa przy umowie na 24 miesiące 
41,22 zł netto 

50,70 zł brutto 

Objaśnienia: 
1. Opłaty za jedno Konto VoIP wraz z Numerem Telefonicznym w systemie FONbox

Cna brutto 
Opłaty za krajowe połączenia telekomunikacyjne i wiadomości SMS 

Lp. Rodzaj połączenia 
Okres 

taryfikacyjny 
Sposób 

naliczania 
Cena za minutę 

połączenia 

1. Połączenia do sieci PLFON Całą dobę sekundowo 
0,00 zł netto 

0,00 zł brutto 

2. Połączenia do wszystkich sieci stacjonarnych w Polsce Całą dobę sekundowo 
w ramach 

abonamentu 

3. Połączenia do wszystkich sieci operatorów komórkowych w Polsce Całą dobę sekundowo 
0,09 zł netto 

0,11 zł brutto 

4. SMS do sieci operatorów komórkowych w Polsce Całą dobę za 1 SMS 
0,10 zł netto 

0,12 zł brutto 

Połączenia z siecią inteligentną 

Lp. 
Połączenia 
z numerem 
o wskaźniku

Okres 
taryfikacyjny 

Sposób naliczania Cena 

1. 
800 
806 
808 1 

Ta 
Tb 

Bezpłatnie 

2. 

801 1 
801 2 
801 7 
801 8 

Ta 
Tb 

jednorazowo 
0,29 zł netto 

0,36 zł brutto 

3. 
801 3 
801 9 

Ta 
za każde rozpoczęte 
3 minuty połączenia 0,29 zł netto 

0,36 zł brutto 
Tb 

za każde rozpoczęte 
6 minuty połączenia 
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4. 801 4, 804 4 

T1 

za minutę połączenia 

0,40 zł netto 
0,49 zł brutto 

T2 
0,30 zł netto 

0,37 zł brutto 

T3 
0,20 zł netto 

0,25 zł brutto 

5. 
801 0 
801 5 
801 6 

Ta, Tb 
za każdą rozpoczętą 
1 minutę połączenia 

0,29 zł netto 
0,36 zł brutto 

6. 804 1

Ta 
za każde rozpoczęte 
3 minuty połączenia 0,29 zł netto 

0,36 zł brutto 
Tb 

za każde rozpoczęte 
6 minuty połączenia 

7. 804 2 Ta, Tb 
za każdą rozpoczętą 
1 minutę połączenia 

0,29 zł netto 
0,36 zł brutto 

Objaśnienia: 
Okresy taryfikacyjne: 
T1 - w godzinach od 8:00 do 18:00 w dni robocze 
T2 - w godzinach od 0:00 do 24:00 w soboty, niedziele i dni świąteczne 
T3 - w godzinach od 18:00 do 8:00 w dni robocze 
Ta - w godzinach od 8:00 do 22:00 we wszystkie dni tygodnia 
Tb - w godzinach od 22:00 do 8:00 we wszystkie dni tygodnia 

Opłaty za połączenia z numerami Biura Obsługi Klientów PLFON 

Lp. Rodzaj połączenia 
Sposób 

naliczania 
Okres 

taryfikacyjny 

Cena/Cena za 
minutę 

połączenia 

1. Połączenie z Biurem Obsługi Klientów: 222 610 610 

jednorazowo 

Całą dobę 
1,00 zł netto 

1,23 zł brutto 

2. Połączenie z numerem poczty głosowej:  300400 Całą dobę bezpłatnie 

3. Tester jakości rozmów: 300700 Całą dobę bezpłatnie 

4. Połączenie z numerem dostępowym: 222 610 222 Całą dobę bezpłatnie 

5. Połączenie z systemem telekonferencyjnym: 222 610 444 Całą dobę bezpłatnie 

6. Połączenie z Działem Płatności i Windykacji: 222 610 611 Całą dobę bezpłatnie 
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Lp. 
Połączenia 
z numerem 
o wskaźniku

Okres taryfikacyjny Sposób naliczania Cena 

1. 700 1, 701 1, 703 1, 708 1 

Całą dobę 
opłata za 1 minutę 

połączenia 

0,29 zł netto 
0,36 zł brutto 

2. 701 2, 701 9 
0,58 zł netto 

0,71 zł brutto 

3. 700 2, 703 2, 708 2 
1,05 zł netto 

1,29 zł brutto 

4. 700 3, 701 3, 703 3, 708 3 
1,69 zł netto 

2,08 zł brutto 

5. 700 4, 701 4, 703 4, 708 4 
2,10 zł netto 

2,58 zł brutto 

6. 700 5, 701 5, 703 5, 708 5 
3,00 zł netto 

3,69 zł brutto 

7. 700 6, 701 6, 703 6, 708 6 
3,46 zł netto 

4,26 zł brutto 

8. 700 7, 701 7, 703 7, 708 7 
4,00 zł netto 

4,92 zł brutto 

9. 700 8, 701 8, 703 8, 708 8 
6,25 zł netto 

7,69 zł brutto 

10. 700 9, 703 9, 708 9 

jednorazowo 

8,12 zł netto 
9,99 zł brutto 

11. 704 0 
0,58 zł netto 

0,71 zł brutto 

12. 704 1 
1,16 zł netto 

1,43 zł brutto 

13. 704 2 
2,03 zł netto 

2,50 zł brutto 

14. 704 3 
3,19 zł netto 

3,92 zł brutto 

15. 704 4 
4,06 zł netto 

4,99 zł brutto 

16. 704 5 
5,22 zł netto 

6,42 zł brutto 

17. 704 6 
8,12 zł netto 

9,99 zł brutto 

18. 704 7 
10,15 zł netto 

12,48 zł brutto 

19. 704 8 
20,01 zł netto 

24,61 zł brutto 

20. 704 9 
28,42 zł netto 

34,96 zł brutto 

Połączenia 
z numerem 

Połączenia z numerami specjalnymi 

Lp. Rodzaj połączenia 
Okres 

taryfikacyjny 
Sposób naliczania Cena 

1. 

Połączenia na numery 
alarmowe, połączenia na 
numery o wskaźniku 116 
oraz 194 97 

Cała doba bezpłatnie 

Połączenia z numerami: 70x 
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2. Biuro numerów 118 913 jednorazowo 
1,16 zł netto 

1,43 zł brutto 

3. 
Międzynarodowe biuro 
numerów 118 912 

jednorazowo 
2,00 zł netto 

2,46 zł brutto 

4. 
Informacja miejska 194 91 
Informacja kolejowa 197 57 

opłata za 1 minutę 
połączenia 

1,05 zł netto 
1,29 zł brutto 

5. 

Automatyczne Serwisy: 19220, 
19221, 19222, 19225, 19226, 
19227, 19229, 19310, 19311, 
19312, 19313, 19314, 19315, 
19316, 19319, 19377, 19388, 
19420, 19423, 19428, 19438, 
19470, 19489, 19570, 19571, 
19574, 19575, 118 112, 118 800, 
118 888 i inne numery AUS 

opłata za 1 minutę 
połączenia 

0,58 zł netto 
0,71 zł brutto 

6. Połączenia na numery 19540-4 Cała doba 
opłata za 1 minutę 

połączenia 
0,29 zł netto 

0,36 zł brutto 

7. Połączenia na numery 19545-9 Cała doba 
opłata za 1 minutę 

połączenia 
0,58 zł netto 

0,71 zł brutto 

8. Połączenia na numery 19560-4 Cała doba 
opłata za 1 minutę 

połączenia 
0,87 zł netto 

1,07 zł brutto 

9. Połączenia na numery 19566-9 Cała doba 
opłata za 1 minutę 

połączenia 
1,16 zł netto 

1,43 zł brutto 

Opłaty za dodatkowe numery telefoniczne 

Lp. Rodzaj Cena 

1. Opłata miesięczna za dodatkowy numer miejski (geograficzny) – zwykły 
1,00 zł netto 

1,23 zł brutto 

2. Opłata miesięczna za dodatkowy numer miejski (geograficzny) – srebrny 
5,00 zł netto 

6,15 zł brutto 

3. Opłata miesięczna za dodatkowy numer miejski (geograficzny) – złoty wycena indywidualna

4. Opłata miesięczna za dodatkowy numer miejski (GSM) – zwykły 

5. Opłata miesięczna za dodatkowy numer miejski (GSM) – złoty 

6. Opłata jednorazowa za numer międzynarodowy z krajów UE 

7. Opłata miesięczna za numer międzynarodowy z krajów UE 

8. Opłata jednorazowa za numer międzynarodowy z innych krajów 

9. Opłata miesięczna za numer międzynarodowy z innych krajów 

10. Przeniesienie i utrzymanie numeru od innego operatora bezpłatnie 

wycena indywidualna

wycena indywidualna

wycena indywidualna

wycena indywidualna

wycena indywidualna

wycena indywidualna

10. Połączenia na numer 118 000 Cała doba opłata za 1 minutę 
połączenia 

1,69 zł netto
2,08 zł brutto
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Opłaty za usługi dodatkowe 

Lp. Rodzaj Cena 

1. Zastrzeżenie prezentacji numeru Abonenta wywołującego (CLIR) bezpłatnie 

2. Blokada połączeń wychodzących do numerów 0-70x bezpłatnie 

3. Blokada połączeń wychodzących bezpłatnie 

4. Faktura papierowa za jeden Okres Rozliczeniowy 
10,00 zł netto 

12,30 zł brutto 

5. Stworzenie drzewa IVR bezpłatnie 

6. Nagranie zapowiedzi do drzew IVR wg kosztorysu 

7. Konfiguracja przekierowań bezpłatnie 

8. Instalacja systemu FONbox w siedzibie Abonenta przez instalatorów PLFON 
500,00 zł netto 

615,00 zł brutto 

9. Pomoc zdalna instalatorów PLFON przy konfiguracji sieci i urządzeń 
sieciowych Abonenta 

50,00 zł netto 
61,50 zł brutto 

10. Pomoc w siedzibie klienta przez instalatorów PLFON przy konfiguracji sieci 
i urządzeń sieciowych Abonenta 

150,00 zł netto 
184,50 zł brutto 

11. Opłata za ponowną aktywację usług po zawieszeniu z przyczyn leżących po 
stronie Abonenta 

100,00 zł netto 
123,00 zł brutto 

12. Zdjęcie blokady z urządzenia IP po zakończeniu Umowy 
100,00 zł netto 

123,00 zł brutto 

13. Nagrywanie rozmów bezpłatnie 

14. Przechowywanie nagrań rozmów jednego konta VoIP do 3 miesięcy bezpłatnie 

15. Przechowywanie nagrań rozmów jednego konta VoIP za każdy kolejny 
miesiąc (od 4 miesiąca) 

5,00 zł netto 
6,15 zł brutto 

16. Taryfikacja szczegółowa (billing szczegółowy)

przesyłana 
pocztą 
elektroniczną 

5,00 zł netto 
6,15 zł brutto 
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przesyłana na 
CD/DVD lub 
papierowo 

10,00 zł netto 
12,30 zł brutto

Opłaty za minutę połączenia międzynarodowego 

Kierunek 
połączenia 

Połączenia 

do sieci 
stacjonarnych 

Połączenia 

do sieci 
komórkowych 

Połączenia do 
sieci 

operatorów 
alternatywnych 

i numerów 
specjalnych

Afganistan 1,85zł netto 
(2,28zł brutto)

1,22zł netto 
(1,50zł brutto)

- 

Albania 0,81zł netto 
(1,00zł brutto)

1,95zł netto 
(2,40zł brutto)

Algieria 0,48zł netto 
(0,59zł brutto) 

2,25zł netto 
(4,00zł brutto) 

- 

Andora 0,18zł netto 
(0,22zł brutto)

1,04zł netto 
(1,28zł brutto)

- 

Angola 0,69zł netto 
(0,85zł brutto)

0,77zł netto
(0,95zł brutto)

- 

Anquilla 1,05zł netto 
(1,29zł brutto)

1,24zł netto 
(1,53zł brutto)

- 

Antarktyda 12,14zł netto 
(14,93zł brutto) 

- - 

Antiqua 
i Barbuda 

1,30zł netto 
(1,60zł brutto)

1,61zł netto 
(1,98zł brutto)

- 

Antyle 
Holenderskie 

6,50zł netto 
(8,00zł brutto)

0,88zł netto
(1,09zł brutto)

- 

Arabia 
Saudyjska 

0,82zł netto 
(1,01zł brutto)

0,82zł netto 
(1,01zł brutto)

- 

Argentyna 0,16zł netto
(0,20zł brutto)

1,30złnetto
(1,60zł brutto) 

- 

Armenia 1,43zł netto 
(1,76zł brutto)

1,43zł netto 
(1,76zł brutto)

- 

Aruba 0,88zł netto 
(1,08zł brutto)

1,25zł netto 
(1,54zł brutto)

- 

Australia 0,07zł netto 
(0,09zł brutto)

0,68zł netto 
(0,84zł brutto)

11,77 netto 
(14,48 brutto)

Austria 0,16zł netto
(0,19zł brutto)

2,70zł netto
(3,33zł brutto)

Azerbejdżan 6,37zł netto 
(7,84zł brutto)

- 

Azory 0,09zł netto 
(0,11zł brutto) 

- - 

Bahamy 0,85zł netto 
(1,05zł brutto)

1,21zł netto 
(1,49zł brutto)

- 

Bahrajn 0,65zł netto 
(0,80zł brutto)

0,78zł netto
(0,96zł brutto) 

- 

Bangladesz 0,35zł netto 
(0,43zł brutto)

0,25zł netto 
(0,31zł brutto)

- 

Barbados 0,85zł netto 
(1,05zł brutto)

1,30zł netto
(1,60zł brutto) 

Belgia 0,20zł netto 
(0,25zł brutto)

Belize 1,73zł netto 
(2,13zł brutto)

1,79zł netto
(2,20zł brutto)

- 

Benin 1,60złnetto 
(1,97zł brutto) 

1,94zł netto 
(2,39zł brutto)

- 

Bermudy 0,69zł netto 
(0,85zł brutto)

- 

Bhutan 0,52zł netto 
(0,64zł brutto)

0,52zł netto 
(0,64zł brutto)

- 

Białoruś 1,95zł netto 
(2,40zł brutto)

1,95zł netto 
(2,40zł brutto)

7,02zł netto 
(8,63zł brutto)

Boliwia 1,30zł netto 
(1,60zł brutto) 

1,30zł netto 
(1,60zł brutto)

Bośnia i 
Hercegowina 

0,90zł netto 
(1,10zł brutto)

1,82zł netto
(2,24zł brutto)

2,00zł netto 
(2,46zł brutto) 

Botswana 0,52zł netto 
(0,64zł brutto)

1,30zł netto 
(1,60zł brutto) 

2,00zł netto 
(2,46zł brutto) 

Brazylia 0,16zł netto 
(0,20zł brutto)

0,42zł netto 
(0,52zł brutto) 

2,00zł netto 
(2,46zł brutto) 

Brunei 0,20zł netto 
(0,25zł brutto) 

0,21zł netto 
(0,26zł brutto) 

- 

Bułgaria 0,35zł netto 
(0,43zł brutto)

0,16zł netto 
(0,20zł brutto) 

2,61zł netto
(3,21zł brutto)

Burkina Faso 1,95zł netto 
(2,40zł brutto)

1,95zł netto 
(2,40zł brutto)

- 

Burundi 3,25zł netto 
(4,00zł brutto)

3,25zł netto 
(4,00zł brutto)

- 

Chile 0,20 netto 
(0,25 brutto)

2,60 netto 
(3,20 brutto)

8,24 netto 
(10,14 brutto)

Chiny - 

Chorwacja 1,30zł netto 
(1,60zł brutto) 

1,95zł netto 
(2,40zł brutto) 

- 

Cypr 0,25zł netto 
(0,31zł brutto)

Czad 3,90zł netto 
(4,90zł brutto)

3,90zł netto 
(4,90zł brutto)

- 

Czarnogóra 2,08zł netto 
(2,57zł brutto)

3,77zł netto 
(4,62zł brutto)

- 

Czechy 0,39zł netto 
(0,48zł brutto)

0,46zł netto 
(0,57zł brutto)

2,00zł netto 
(2,46zł brutto) 

Dania 0,16zł netto 
(0,20zł brutto)

2,00zł netto 
(2,46zł brutto) 

Dem. Rep. 
Konga 

3,90zł netto
(4,80zł brutto)

2,60zł netto 
(3,20zł brutto)

9,59zł netto 
(11,80zł brutto)

Diego Garcia 13,00zł netto 
(15,99zł brutto)

13,00zł netto 
(15,99zł brutto)

- 

Dominika 1,04zł netto 
(1,28zł brutto)

1,30zł netto 
(1,60zł brutto)

- 

Dominikana 1,04zł netto 
(1,28zł brutto) 

1,04zł netto 
(1,28zł brutto)

- 

Dziew. Wys. 
Brytyjskie 

1,09zł netto 
(1,34zł brutto)

1,39zł netto 
(1,71zł brutto)

- 

Dżibuti 2,69zł netto 
(3,31zł brutto)

2,15zł netto 
(2,64zł brutto)

- 

Egipt 0,72zł netto 
(0,88zł brutto)

0,78zł netto 
(0,96zł brutto)

- 

Ekwador 0,77zł netto 
(0,94zł brutto)

1,31zł netto 
(1,61zł brutto)

- 

Erytrea 1,83zł netto 
(2,25zł brutto)

1,83zł netto 
(2,25zł brutto)

- 

Estonia 0,20zł netto 
(0,25zł brutto)

6,11zł netto 
(7,52zł brutto)

Etiopia 1,78zł netto 
(2,19zł brutto)

2,02złnetto 
(2,48zł brutto) 

- 

Falklandy 13,00zł netto 
(15,99zł brutto) 

- - 

Fidżi 1,85zł netto 
(2,28zł brutto)

1,59zł netto 
(1,96zł brutto)

- 

Filipiny 1,00zł netto 
(1,23zł brutto) 

0,91zł netto 
(1,12zł brutto) 

- 

Finlandia 0,29zł netto
(0,36zł brutto)

0,18zł netto
(0,22zł brutto)

2,00zł netto 
(2,46zł brutto) 

Francja 0,33zł netto 
(0,41zł brutto) 

2,60zł netto 
(3,20zł brutto)

Gabon 2,99 zł netto 
(3,68zł brutto)

2,63zł netto 
(3,23zł brutto)

- 

Gambia 3,90zł netto 
(4,80zł brutto)

3,90zł netto 
(4,80zł brutto)

- 

Ghana 1,66zł netto 
(2,04zł brutto)

2,60zł netto 
(3,20zł brutto)

- 

Gibraltar 0,27zł netto 
(0,33zł brutto)

1,16zł netto 
(1,43zł brutto)

- 

Grecja 0,39zł netto
(0,48zł brutto)

Grenada 1,30zł netto
(1,60zł brutto) 

1,30zł netto 
(1,60zł brutto) 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1,30zł netto 
(1,60zł brutto)

3,25zł netto 
(4,00zł brutto)

0,07zł netto 
(0,09zł brutto)
0,12zł netto 
(0,15zł brutto)

0,12zł netto 
(0,15zł brutto)

0,09zł netto 0,09zł netto 
(0,11zł brutto) (0,11zł brutto)

0,07zł netto 
(0,09zł brutto)

(0,09zł brutto)
0,07zł netto 

0,13zł netto 
(0,16zł brutto)

(0,09zł brutto)
0,07zł netto 

0,13zł netto
(0,16 zł brutto) 
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Grenlandia 3,61zł netto 
(4,44zł brutto)

3,30zł netto 
(4,06zł brutto)

- 

Gruzja 1,30zł netto 
(1,60zł brutto)

1,56zł netto
(1,92zł brutto) 

1,64zł netto 
(2,02zł brutto) 

Guam 1,30zł netto 
(1,60zł brutto)

- - 

Gujana 1,82zł netto 
(2,25zł brutto)

1,51zł netto
(1,86zł brutto)

- 

Gujana 
Francuska 

0,27zł netto 
(0,33zł brutto)

0,64zł netto 
(0,79zł brutto)

- 

Gwadelupa 0,17zł netto
(0,21zł brutto)

0,49zł netto
(0,60zł brutto)

- 

Gwatemala 1,14zł netto 
(1,40zł brutto)

0,87zł netto 
(1,07zł brutto)

2,00zł netto 
(2,46zł brutto) 

Gwinea 3,43zł netto 
(4,22zł brutto)

3,43zł netto 
(4,22zł brutto)

- 

Gwinea 
Bissau 

2,44zł netto 
(3,00zł brutto)

2,60zł netto 
(3,20zł brutto)

- 

Gwinea 
Równikowa 

2,60zł netto 
(3,20zł brutto)

2,60zł netto 
(3,20zł brutto)

- 

Haiti 2,12zł netto 
(2,61zł brutto)

1,83zł netto 
(2,25zł brutto)

Hiszpania 0,36zł netto
(0,44zł brutto)

4,19zł netto 
(5,15zł brutto)

Holandia 0,25złnetto 
(0,31zł brutto) 

2,00zł netto 
(2,46zł brutto) 

Honduras 0,86zł netto 
(1,06zł brutto)

0,86zł netto 
(1,06zł brutto)

- 

HongKong 0,20zł netto 
(0,25zł brutto)

0,22zł netto 
(0,27zł brutto)

2,00zł netto 
(2,46zł brutto) 

Indie 0,49zł netto 
(0,60zł brutto)

0,51zł netto
(0,63zł brutto)

2,00zł netto 
(2,46zł brutto) 

Indonezja 0,48zł netto 
(0,58zł brutto) 

0,51zł netto 
(0,63zł brutto) 

- 

Inmarsat 1 - - 64,21zł netto
(78,97zł brutto)

Inmarsat 2 - - 64,21zł netto 
(78,97zł brutto)

Inmarsat 3 - - 64,21zł netto 
(78,97zł brutto)

Irak 1,30zł netto 
(1,60zł brutto) 

1,30zł netto 
(1,60zł brutto) 

2,00zł netto 
(2,46zł brutto) 

Iran 1,30zł netto 
(1,60zł brutto) 

1,30zł netto 
(1,60zł brutto) 

- 

Iridium - - 26,39zł netto 
(32,46zł brutto) 

Irlandia 0,21zł netto 
(0,26zł brutto) 

1,95zł netto 
(2,40zł brutto)

Islandia 0,14zł netto 
(0,17zł brutto) 

0,48zł netto 
(0,59zł brutto) 

- 

Izrael 1,31zł netto 
(1,61zł brutto) 

1,30zł netto 
(1,60zł brutto) 

- 

Izrael 
Palestyna 

1,31zł netto 
(1,61zł brutto)

1,24zł netto 
(1,52zł brutto) 

- 

Jamajka 1,30zł netto 
(1,69zł brutto) 

1,43zł netto 
(1,76zł brutto) 

- 

Japonia 0,20zł netto 
(0,25zł brutto)

0,46zł netto 
(0,57zł brutto) 

2,00zł netto 
(2,46zł brutto) 

Jemen 1,09zł netto 
(1,34zł brutto) 

1,03zł netto 
(1,26ł brutto)

- 

Jordania 1,30zł netto 
(1,60zł brutto) 

1,30zł netto 
(1,60zł brutto) 

- 

Kajmany 1,30zł netto 
(1,60zł brutto) 

1,30zł netto 
(1,60zł brutto) 

- 

Kambodża 1,30zł netto 
(1,60zł brutto) 

1,30zł netto 
(1,60zł brutto) 

- 

Kamerun 1,30zł netto 
(1,60zł brutto) 

2,60zł netto 
(3,20zł brutto)

6,64zł netto 
(8,17zł brutto) 

Kanada 2,60zł netto 
(3,20zł brutto) 

Katar 1,11zł netto 
(1,37zł brutto) 

1,11zł netto 
(1,37zł brutto) 

- 

Kazachstan 0,39zł netto 
(0,48zł brutto) 

1,30zł netto 
(1,60zł brutto) 

4,48zł netto 
(5,51zł brutto) 

Kenia 1,30zł netto 
(1,60zł brutto) 

1,30zł netto 
(1,60zł brutto) 

- 

Kirgistan 1,00zł netto 
(1,23zł brutto) 

1,30zł netto 
(1,60zł brutto) 

Kiribati 6,89zł netto 
(8,46zł brutto)

- - 

Kolumbia 0,30zł netto 
(0,37zł brutto) 

0,44zł netto 
(0,54zł brutto) 

2,00zł netto 
(2,46zł brutto) 

Komory 2,47zł netto 
(3,04zł brutto)

5,16zł netto 
(6,35ł brutto)

- 

Kongo 3,90zł netto 
(4,80zł brutto)

3,90zł netto 
(4,80zł brutto)

- 

Korea Płd. 0,13zł netto
(0,16zł brutto)

0,65zł netto 
(0,80zł brutto) 

- 

Koreańska 
Rep.Lud.Dem 

5,80zł netto 
7,13zł brutto)

- 

Kosowo 0,96zł netto 
(1,18zł brutto)

- 

Kostaryka 0,34zł netto 
(0,42zł brutto) 

0,65zł netto 
(0,80zł brutto) 

- 

Kuba 8,63zł netto 
(10,62zł brutto)

- 

Kuwejt 0,57zł netto 
(0,70zł brutto) 

0,59zł netto 
(0,73zł brutto) 

- 

Laos 1,30zł netto 
(1,60zł brutto) 

1,30zł netto 
(1,60zł brutto) 

- 

Lesotho 2,60zł netto 
(3,20zł brutto)

2,60zł netto 
(3,20zł brutto)

- 

Liban 1,30zł netto 
(1,60zł brutto) 

1,30zł netto 
(1,60zł brutto) 

- 

Liberia 3,64zł netto 
(4,48zł brutto)

3,13zł netto 
3,85zł brutto)

- 

Libia 1,95zł netto 
(2,40zł brutto)

2,60zł netto 
(3,20zł brutto)

- 

Liechtenstein 0,55zł netto 
(0,67zł brutto) 

4,26zł netto 
(5,24zł brutto)

5,01zł netto 
(6,16zł brutto) 

Litwa 1,30zł netto 
(1,60zł brutto)

2,60zł netto 
(3,20zł brutto)

6,44zł netto 
(7,92zł brutto) 

Luksemburg 0,57zł netto 
(0,70zł brutto) 

- 

Łotwa 1,30zł netto 
(1,60zł brutto)

1,95zł netto 
(2,40zł brutto)

6,57zł netto 
(8,08zł brutto) 

Macedonia 1,69zł netto 
(2,08zł brutto)

2,60zł netto 
(3,20zł brutto)

- 

Madagaskar 3,24zł netto 
(4,00zł brutto)

3,24zł netto 
(4,00zł brutto)

7,80zł netto 
(9,59zł brutto)

Madera 0,07zł netto 
(0,09zł brutto) 

- - 

Majotta 0,86zł netto 
(1,06zł brutto)

2,99zł netto 
(3,68zł brutto)

- 

Makau 1,30zł netto
(1,60zł brutto)

1,30zł netto 
(1,60zł brutto)

- 

Malawi 2,60zł netto 
3,20zł brutto)

2,60zł netto 
(3,20zł brutto)

- 

Malediwy 5,93zł netto 
(7,29zł brutto)

5,39zł netto 
(7,29zł brutto)

Malezja 0,09zł netto
(0,11zł brutto)

0,48zł netto 
(0,59zł brutto) 

- 

Mali 1,82zł netto 
(2,24zł brutto)

2,60zł netto 
(3,20zł brutto)

- 

Malta 0,07zł netto
(0,09zł brutto)

0,17zł netto 
(0,21zł brutto) 

- 

Maroko 1,96zł netto 
(2,41zł brutto)

3,90zł netto 
(4,80zł brutto) 

- 

Marshalla 2,38zł netto 
(2,93zł brutto) 

- - 

Martynika 0,17zł netto 
(0,21zł brutto) 

0,51zł netto 
(0,62zł brutto) 

- 

Mauretania 3,50zł netto 
(4,30zł brutto)

3,50zł netto 
(4,30zł brutto)

- 

Mauritius 0,82zł netto 
(1,01zł brutto)

1,30zł netto 
(1,60zł brutto) 

- 

Meksyk 0,09zł netto 
(0,11zł brutto) 

0,26zł netto 
(0,32zł brutto)

- 

Mikronezja 3,90zł netto 
(4,80zł brutto)

- - 

Mołdawia 1,95zł netto 
(2,40zł brutto)

1,95zł netto 
(2,40zł brutto)

- 

Monako 0,52 zł netto 
(0,64 zł brutto) 

2,47zł netto 
(3,04zł brutto)

Mongolia 0,39zł netto 
(0,48zł brutto) 

0,34zł netto 
(0,42zł brutto)

- 

- 

3,25zł netto 
(4,00zł brutto) 

- 

2,60zł netto 
(3,20zł brutto)

8,63zł netto 
(10,62zł brutto)

- 

3,51zł netto 
(4,32zł brutto)

0,07zł netto 
(0,09zł brutto)
0,10zł netto 

(0,12zł brutto)

0,07zł netto 
0,09zł netto 

0,04zł netto 0,04zł netto 
(0,05zł brutto) (0,05zł brutto) 

0,30zł netto 
(0,37zł brutto) 
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Monserrat 1,48zł netto 
(1,82zł brutto) 

1,48zł netto 
(1,82zł brutto) 

- 

Mozambik 1,95zł netto 
(2,40zł brutto)

2,60zł netto 
(3,20zł brutto)

- 

Myanmar 2,11zł netto 
(2,59zł brutto)

1,95zł netto 
(2,40zł brutto)

- 

Namibia 0,72zł netto 
(0,89zł brutto) 

0,72zł netto 
(0,89zł brutto) 

- 

Nauru 6,58zł netto 
(8,09zł brutto)

- - 

Nepal 0,88zł netto 
(1,09zł brutto)

0,88zł netto 
1,09zł brutto)

- 

Niemcy 0,16zł netto
(0,20zł brutto)

2,00zł netto 
(2,46zł brutto) 

Niger 1,52zł netto 
(1,87zł brutto) 

2,60zł netto 
(3,20zł brutto)

13,56zł netto 
(16,68zł brutto)

Nigeria 0,78zł netto 
(0,96zł brutto) 

0,78zł netto 
(0,96zł brutto) 

2,00zł netto 
(2,46zł brutto) 

Nikaragua 1,24zł netto 
(1,53zł brutto) 

1,50zł netto 
(1,85zł brutto) 

- 

Niue 9,75zł netto 
(11,99zł brutto)

- - 

Norfolk 9,40zł netto 
(11,56zł brutto)

- - 

Norwegia 0,55zł netto 
(0,68zł brutto) 

2,33zł netto 
(2,86zł brutto) 

Nowa 
Kaledonia 

1,43zł netto 
(1,76zł brutto)

1,43zł netto
(1,76zł brutto)

- 

Nowa 
Zelandia 

0,26zł netto 
(0,32zł brutto) 

- 

Oman 0,79zł netto 
(0,97zł brutto) 

1,95zł netto 
(2,40zł brutto)

- 

Pakistan 0,72zł netto 
(0,89zł brutto) 

0,72zł netto 
(0,89zł brutto) 

- 

Palestyna 1,31zł netto 
(1,61zł brutto) 

1,24zł netto 
(1,53zł brutto) 

- 

Panama 0,20zł netto 
(0,24zł brutto) 

1,30zł netto 
(1,60zł brutto) 

3,00zł netto 
(3,69zł brutto) 

Papua Nowa 
Gwinea 

4,91zł netto 
(6,04zł brutto)

3,64zł netto 
(4,48zł brutto)

- 

Paragwaj 0,26zł netto 
(0,32zł brutto) 

0,72zł netto 
(0,89zł brutto) 

- 

Peru 1,30zł netto 
(1,60zł brutto 

1,30zł netto 
(1,60zł brutto 

2,29zł netto 
(2,82zł brutto)

Polinezja 
Francuska 

1,91zł netto 
(2,35zł brutto)

1,73zł netto 
(2,13zł brutto)

- 

Portugalia 2,60zł netto
(3,20zł brutto)

Portoryko 0,52zł netto 
(0,64zł brutto) 

Rep.Połud. 
Afryki 

2,21zł netto 
(2,72zł brutto)

2,28zł netto 
(2,80zł brutto)

Rep.Środk. 
Afryk. 

3,90zł netto 
(4,80zł brutto)

3,90zł netto 
(4,80zł brutto)

Reunion 3,90zł netto 
(4,80zł brutto)

3,90zł netto 
(4,80zł brutto)

- 

Rosja 0,78zł netto 
(0,96zł brutto) 

0,91zł netto 
(1,12zł brutto)

9,75zł netto 
(11,99zł brutto)

Rumunia 0,21zł netto 
(0,26zł brutto) 

2,00zł netto 
(2,46zł brutto) 

Rwanda 2,33zł netto 
(2,87zł brutto) 

2,33zł netto 
(2,87zł brutto)

- 

Saint Kitts i 
Nevis 

1,30zł netto 
(1,60zł brutto) 

2,04zł netto 
(2,51zł brutto)

- 

Saint Lucia 1,00zł netto 
(1,23zł brutto)

1,60zł netto 
(1,97zł brutto) 

- 

Saint Vincent 1,11zł netto 
(1,36zł brutto) 

1,57zł netto 
(1,93zł brutto) 

- 

Salwador 1,56zł netto 
(1,92zł brutto) 

1,60zł netto 
(1,97zł brutto) 

Samoa 
Ameryk. 

0,39zł netto 
(0,48zł brutto) 

- 

Samoa Zach. 3,89zł netto 
(4,78zł brutto)

3,90zł netto 
(4,80zł brutto)

- 

San Marino 0,30zł netto 
(0,37zł brutto) 

2,34zł netto 
(2,88zł brutto)

3,25zł netto 
(4,00zł brutto)

Senegal 3,90zł netto 
(4,80zł brutto)

3,90zł netto 
(4,80zł brutto)

- 

Serbia 1,95zł netto 
(2,40zł brutto)

2,60zł netto 
(3,20zł brutto)

Seszele 3,90zł netto 
(4,80zł brutto)

3,90zł netto 
(4,80zł brutto) 

Sierra Leone 7,67zł netto 
(9,43zł brutto)

7,67zł netto 
(9,43zł brutto)

- 

Singapur 0,10zł netto 
(0,12zł brutto)

0,10zł netto 
(0,12zł brutto)

- 

Słowacja 0,40zł netto 
(0,49zł brutto) 

- 

Słowenia 1,95zł netto 
(2,40zł brutto)

2,41zł netto 
(2,96zł brutto)

Somalia 3,12zł netto 
(3,84zł brutto) 

3,32zł netto 
(4,08zł brutto)

Sri Lanka 1,30zł netto 
(1,60zł brutto) 

1,30zł netto 
(1,60zł brutto) 

Sudan 1,30zł netto 
(1,60zł brutto) 

1,30zł netto 
(1,60zł brutto) 

- 

Surinam 2,46zł netto 
(3,02zł brutto)

1,95zł netto 
(2,40zł brutto) 

- 

Syria 1,17zł netto 
(0,92zł brutto) 

1,22zł netto 
(1,50zł brutto)

- 

Szwajcaria 4,45zł netto 
(5,60zł brutto)

6,25zł netto 
(7,68zł brutto)

Szwecja 0,16zł netto 
(0,20zł brutto)

Tadżykistan 1,04zł netto 
(1,28zł brutto)

1,30zł netto 
(1,60zł brutto) 

- 

Tajlandia 0,23zł netto 
(0,28zł brutto) 

0,25zł netto 
(0,31zł brutto) 

- 

Tajwan 0,56zł netto 
(0,69zł brutto)

0,56zł netto 
(0,69zł brutto) 

- 

Tanzania 1,96zł netto 
(2,41zł brutto)

2,60zł netto 
(3,20zł brutto)

- 

Thuraya - - 9,81zł netto 
(12,07zł brutto) 

Timor 
Wschodni 

7,58zł netto 
(9,32zł brutto)

6,76zł netto 
(8,31zł brutto)

- 

Togo 2,73zł netto 
(3,36zł brutto)

2,90zł netto 
(3,57zł brutto)

- 

Tokelau 11,27zł netto 
(13,87zł brutto) 

- - 

Tonga 5,46zł netto 
(6,72zł brutto)

5,46zł netto 
(6,72zł brutto)

- 

Trynidad i 
Tobago 

1,30zł netto 
(1,60zł brutto) 

1,56zł netto 
(1,92zł brutto) 

- 

Tunezja 4,16zł netto
(5,12zł brutto)

4,49zł netto 
(5,52zł brutto)

- 

Turcja 0,26zł netto
(0,32zł brutto)

1,30zł netto 
(1,60zł brutto)

2,00zł netto 
(2,46zł brutto) 

Turkmenistan 0,81zł netto 
(1,00zł brutto) 

1,30zł netto 
(1,60zł brutto) 

- 

Tuvalu 8,06zł netto 
(9,91zł brutto)

- - 

Uganda 1,95zł netto 
(2,40zł brutto)

1,95zł netto 
(2,40zł brutto) 

- 

Ukraina 1,04zł netto 
(1,28zł brutto)

1,14zł netto 
(1,40zł brutto) 

- 

Urugwaj 0,39zł netto 
(0,48zł brutto) 

1,56zł netto 
(1,92zł brutto) 

- 

USA 2,00zł netto 
(2,46zł brutto) 

Uzbekistan 0,64zł netto 
(0,78zł brutto) 

0,66zł netto 
(0,82zł brutto) 

- 

Vanuatu 5,07zł netto 
(6,24zł brutto)

5,14zł netto 
(6,32zł brutto)

- 

Watykan 0,07zł netto
(0,09zł brutto)

- - 

Wenezuela 0,21zł netto 
(0,26zł brutto)

0,90zł netto 
(1,10zł brutto)

- 

Węgry 0,30zł netto 
(0,37zł brutto) 

- 

Wielka 
Brytania 

0,18zł netto 
(0,22zł brutto)

4,54zł netto 
(5,58zł brutto)

Wietnam 0,61zł netto 
(0,75zł brutto) 

0,64zł netto 
(0,78zł brutto) 

4,55zł netto 
(5,60zł brutto) 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

63,70zł netto 
(78,35zł brutto) 

0,07zł netto
(0,09zł brutto)

0,09zł netto 
(0,11zł brutto) 

0,09zł netto 
(0,11zł brutto) 

0,07zł netto 
(0,09zł brutto) 

0,07zł netto 
(0,09zł brutto) 

0,07zł netto 
(0,09zł brutto) 

0,08zł netto 
(0,10zł brutto) 

0,09zł netto 
(0,11zł brutto) 
0,07zł netto 
0,09zł brutto 

0,04zł netto 0,04zł netto 
(0,05zł brutto) (0,05zł brutto) 

0,08zł netto
(0,10zł brutto)

0,07zł netto
(0,09zł brutto)
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Włochy 0,16zł netto 
(0,19zł brutto)

1,77zł netto 
(2,18zł brutto) 

Wybrzeże 
Kości 
Słoniowej 

1,77zł netto 
(2,17zł brutto)

1,95zł netto 
(2,40zł brutto)

8,36zł netto 
(10,28zł brutto)

Wyspa Św. 
Heleny 

15,60zł netto 
(19,19zł brutto)

- - 

Wyspa Św. 
Tomasza 

7,20zł netto 
(8,86zł brutto)

7,20zł netto 
(8,86zł brutto)

Wyspy Cooka 5,73zł netto 
(7,05zł brutto)

- 

Wyspy 
Dziewicze 

0,11zł netto 
(0,14zł brutto) 

1,34zł netto 
(1,65zł brutto) 

- 

Wyspy 
Owcze 

0,30zł netto 
(0,37zł brutto) 

1,25zł netto 
(1,54zł brutto) 

- 

Wyspy 
Salomona 

9,33zł netto 
(11,48zł brutto)

- 

Wyspy Turks 1,35zł netto 
(1,66zł brutto)

1,35zł netto 
(1,66zł brutto)

- 

Wyspy Wallis 
i Futuna 

9,93zł netto 
(12,22zł brutto)

- 

Wyspy 
Wniebowst. 

12,34zł netto 
(15,17zł brutto)

- - 

Wyspy Zielo. 
Przylądka 

1,56zł netto 
(1,92zł brutto) 

1,95zł netto 
(2,40zł brutto) 

- 

Zambia 2,08zł netto 
(2,56zł brutto)

2,60zł netto 
(3,20zł brutto)

- 

Zimbabwe 1,30zł netto 
(1,60zł brutto) 

2,60zł netto 
(3,20zł brutto)

Zjednoczone 
Emiraty 
Arabskie 

1,18zł netto 
(1,46zł brutto) 

1,21zł netto 
(1,49zł brutto)

- 

- 

5,73zł netto 
(7,05zł brutto)

9,33zł netto 
(11,48zł brutto)

9,93zł netto 
(12,22zł brutto)

- 

0,07zł netto 
(0,09zł brutto)
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	Bez nazwy



