
 

 

Szanowni Państwo, 
 

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 lutego 2017r. Klucz Telekomunikacja Sp. z o.o. dokona zmiany Cennika 
usług telekomunikacyjnych. 

Zmienione zostaną opłaty za połączenia międzynarodowe realizowane na terenie Polski na numery komórkowe 
i stacjonarne na poszczególne kierunki (rozliczane minutowo):  

Kierunek 
Stara cena 

brutto 
Stara cena 

netto 
Nowa cena 

brutto 
Nowa cena 

netto 

Armenia Erywań 0,59 zł 0,48 zł          0,79 zł        0,64zł 

Gruzja 0,59 zł 0,48 zł          0,79 zł        0,64 zł 

Kenia 0,59 zł 0,48 zł          0,79 zł        0,64 zł 

Kuwejt 0,59 zł 0,48 zł          0,79 zł        0,64 zł 

Kirgistan 0,59 zł 0,48 zł          0,79 zł        0,64 zł 

*Macedonia  0,59 zł 0,48 zł          0,79 zł        0,64 zł 

Paragwaj 0,59 zł 0,48 zł          0,79 zł        0,64 zł 

Ukraina 0.49 zł 0,40 zł 0,59 zł        0,48 zł 

Peru 0,59 zł 0,48 zł          0,79 zł        0,64 zł 

Filipiny 0,59 zł 0,48 zł          0,79 zł        0,64 zł 

Urugwaj 0,59 zł 0,48 zł          0,79 zł        0,64 zł 

*dotyczy połączeń na numery stacjonarne 

W przypadku braku akceptacji zmian Cennika, przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia zawartej umowy 
związanej ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych w terminie do 31 stycznia 2017r. 

 

Jednocześnie, Klientom chcącym obniżyć koszt połączeń na Ukrainę, polecamy skorzystanie z Promocji 
planowanej od dnia 1 lutego 2017r. do dnia 31 marca 2017r., dotyczącej obniżenia ceny połączenia 
międzynarodowego realizowanego na terenie Polski na numery komórkowe na Ukrainie do kwoty 0,49 zł z VAT 
(0,40 zł netto) za minutę. Warunki skorzystania z tej promocji określa Regulamin Promocji „Tańsze połączenia 
na numery komórkowe na Ukrainie” dostępny jest na stronie www.klucz.net oraz w Biurze Obsługi Klienta Klucz 
Telekomunikacja. 
 
Informujemy również o aktualnie obowiązującej Promocji (do wycofania oferty) dotyczącej obniżenia całkowitej 
opłaty za minutę połączenia międzynarodowego realizowanego na terenie Polski na numery stacjonarne (sieci 
stacjonarne) na Ukrainie do kwoty 0,39 zł z VAT (0,32 zł netto). Regulamin Promocji dostępny jest na stronie 
www.klucz.net oraz w Biurze obsługi klienta Klucz Telekomunikacja. 
 
                                                                                                                Z poważaniem 
                                                                                                                Zespół Klucz Mobile 

 

http://www.klucz.net/
http://www.klucz.net/

