
 

 

  

                                
 
                       Komunikat o zmianach w Regulaminach Promocji:  „Pakiet startowy Klucz No Limit’’,       

,,Klucz No Limit’’,  „Giga Mega Klucz” i  „Klucz MAX” 
 

Klucz Telekomunikacja Sp. z o. o. informuje, że z dniem 1 marca 2022 roku ulegną zmianie warunki Regulaminów 
Promocji:  „Pakiet startowy Klucz No Limit’’,  ,,Klucz No Limit’’,  „Giga Mega Klucz” i  „Klucz MAX. 

Przedmiotowe zmiany dotyczą treści Regulaminu Promocji „Pakiet startowy Klucz No Limit”: 
 

▪ Zmiany w zapisie: § 1. Opis Promocji; pkt. 4; 

g) połączenia do wszystkich sieci komórkowych i stacjonarnych do Chin i Indii w kwocie 0,08 zł z VAT (0,07 zł 

netto) za minutę Indii w kwocie 0,25 zł z VAT (0,20 zł netto) za minutę. Połączenia w promocyjnej cenie 

dostępne w ilości 1000 minut, po przekroczeniu limitu cena za minutę połączenia rozliczana będzie zgodnie 

z Cennikiem Klucz Telekomunikacja; 

h) połączenia do wszystkich sieci komórkowych i stacjonarnych do krajów Unii Europejskiej (z wyłączeniem 

połączeń na numery komórkowe na Słowację) w kwocie 0,15 zł z VAT (0,12 zł netto) za minutę w kwocie 

0,25 zł z VAT (0,20 zł netto) za minutę. Połączenia w promocyjnej cenie dostępne w ilości 1000 minut, po 

przekroczeniu limitu cena za minutę połączenia rozliczana będzie zgodnie z Cennikiem Klucz 

Telekomunikacja. 

i) połączenia do wszystkich sieci komórkowych i stacjonarnych w Rosji w kwocie 1,29 zł z VAT (1,05 zł netto) 

za minutę. Połączenia w promocyjnej cenie dostępne w ilości 1000 minut, po przekroczeniu limitu cena za 

minutę połączenia rozliczana będzie zgodnie z Cennikiem Klucz Telekomunikacja; 

j) połączenia do wszystkich sieci komórkowych i stacjonarnych w Mołdawii w kwocie 1,50 zł z VAT (1,22 zł 

netto) za minutę. Połączenia w promocyjnej cenie dostępne w ilości 1000 minut, po przekroczeniu limitu 

cena za minutę połączenia rozliczana będzie zgodnie z Cennikiem Klucz Telekomunikacja; 

k) połączenia do wszystkich sieci komórkowych i stacjonarnych w USA I Kanadzie w kwocie 0,25 zł z VAT (0,20 

zł netto) za minutę. Połączenia w promocyjnej cenie dostępne w ilości 1000 minut, po przekroczeniu limitu 

cena za minutę połączenia rozliczana będzie zgodnie z Cennikiem Klucz Telekomunikacja; 

 
Przedmiotowe zmiany dotyczą treści Regulaminu Promocji „Klucz No Limit”: 
 

▪ Zmiany w zapisie: § 1. Opis Promocji; pkt. 3; 

f) połączenia do wszystkich sieci komórkowych i stacjonarnych do Chin i Indii w kwocie 0,08 zł z VAT (0,07 zł 

netto) za minutę Indii w kwocie 0,25 zł z VAT (0,20 zł netto) za minutę. Połączenia w promocyjnej cenie 

dostępne w ilości 1000 minut, po przekroczeniu limitu cena za minutę połączenia rozliczana będzie zgodnie 

z Cennikiem Klucz Telekomunikacja; 

g) połączenia do wszystkich sieci komórkowych i stacjonarnych do krajów Unii Europejskiej (z wyłączeniem 

połączeń na numery komórkowe na Słowację) w kwocie 0,15 zł z VAT (0,12 zł netto) za minutę w kwocie 

0,25 zł z VAT (0,20 zł netto) za minutę. Połączenia w promocyjnej cenie dostępne w ilości 1000 minut, po 

przekroczeniu limitu cena za minutę połączenia rozliczana będzie zgodnie z Cennikiem Klucz 

Telekomunikacja. 



 

 

  

i) połączenia do wszystkich sieci komórkowych i stacjonarnych w Rosji w kwocie 1,29 zł z VAT (1,05 zł netto) 

za minutę. Połączenia w promocyjnej cenie dostępne w ilości 1000 minut, po przekroczeniu limitu cena za 

minutę połączenia rozliczana będzie zgodnie z Cennikiem Klucz Telekomunikacja; 

j) połączenia do wszystkich sieci komórkowych i stacjonarnych w Mołdawii w kwocie 1,50 zł z VAT (1,22 zł 

netto) za minutę. Połączenia w promocyjnej cenie dostępne w ilości 1000 minut, po przekroczeniu limitu 

cena za minutę połączenia rozliczana będzie zgodnie z Cennikiem Klucz Telekomunikacja; 

k) połączenia do wszystkich sieci komórkowych i stacjonarnych w USA I Kanadzie w kwocie 0,25 zł z VAT (0,20 

zł netto) za minutę. Połączenia w promocyjnej cenie dostępne w ilości 1000 minut, po przekroczeniu limitu 

cena za minutę połączenia rozliczana będzie zgodnie z Cennikiem Klucz Telekomunikacja; 

 

Przedmiotowe zmiany dotyczą treści Regulaminu Promocji „Giga Mega Klucz”: 
 

▪ Zmiany w zapisie: § 1. Opis Promocji; pkt. 3; 

f) połączenia do wszystkich sieci komórkowych i stacjonarnych do Chin i Indii w kwocie 0,08 zł z VAT (0,07 zł 

netto) za minutę Indii w kwocie 0,25 zł z VAT (0,20 zł netto) za minutę. Połączenia w promocyjnej cenie 

dostępne w ilości 1000 minut, po przekroczeniu limitu cena za minutę połączenia rozliczana będzie zgodnie 

z Cennikiem Klucz Telekomunikacja; 

g) połączenia do wszystkich sieci komórkowych i stacjonarnych do krajów Unii Europejskiej (z wyłączeniem 

połączeń na numery komórkowe na Słowację) w kwocie 0,15 zł z VAT (0,12 zł netto) za minutę w kwocie 

0,25 zł z VAT (0,20 zł netto) za minutę. Połączenia w promocyjnej cenie dostępne w ilości 1000 minut, po 

przekroczeniu limitu cena za minutę połączenia rozliczana będzie zgodnie z Cennikiem Klucz 

Telekomunikacja. 

i) połączenia do wszystkich sieci komórkowych i stacjonarnych w Rosji w kwocie 1,29 zł z VAT (1,05 zł netto) 

za minutę. Połączenia w promocyjnej cenie dostępne w ilości 1000 minut, po przekroczeniu limitu cena za 

minutę połączenia rozliczana będzie zgodnie z Cennikiem Klucz Telekomunikacja; 

j) połączenia do wszystkich sieci komórkowych i stacjonarnych w Mołdawii w kwocie 1,50 zł z VAT (1,22 zł 

netto) za minutę. Połączenia w promocyjnej cenie dostępne w ilości 1000 minut, po przekroczeniu limitu 

cena za minutę połączenia rozliczana będzie zgodnie z Cennikiem Klucz Telekomunikacja; 

k) połączenia do wszystkich sieci komórkowych i stacjonarnych w USA I Kanadzie w kwocie 0,25 zł z VAT (0,20 

zł netto) za minutę. Połączenia w promocyjnej cenie dostępne w ilości 1000 minut, po przekroczeniu limitu 

cena za minutę połączenia rozliczana będzie zgodnie z Cennikiem Klucz Telekomunikacja; 

 

Przedmiotowe zmiany dotyczą treści Regulaminu Promocji „Klucz Max”: 
 

▪ Zmiany w zapisie: § 1. Opis Promocji; pkt. 3; 

f) połączenia do wszystkich sieci komórkowych i stacjonarnych do Chin i Indii w kwocie 0,08 zł z VAT (0,07 zł 

netto) za minutę Indii w kwocie 0,25 zł z VAT (0,20 zł netto) za minutę. Połączenia w promocyjnej cenie 

dostępne w ilości 1000 minut, po przekroczeniu limitu cena za minutę połączenia rozliczana będzie zgodnie 

z Cennikiem Klucz Telekomunikacja; 

g) połączenia do wszystkich sieci komórkowych i stacjonarnych do krajów Unii Europejskiej (z wyłączeniem 

połączeń na numery komórkowe na Słowację) w kwocie 0,15 zł z VAT (0,12 zł netto) za minutę w kwocie 

0,25 zł z VAT (0,20 zł netto) za minutę. Połączenia w promocyjnej cenie dostępne w ilości 1000 minut, po 

przekroczeniu limitu cena za minutę połączenia rozliczana będzie zgodnie z Cennikiem Klucz 

Telekomunikacja. 



 

 

  

i) połączenia do wszystkich sieci komórkowych i stacjonarnych w Rosji w kwocie 1,29 zł z VAT (1,05 zł netto) 

za minutę. Połączenia w promocyjnej cenie dostępne w ilości 1000 minut, po przekroczeniu limitu cena za 

minutę połączenia rozliczana będzie zgodnie z Cennikiem Klucz Telekomunikacja; 

j) połączenia do wszystkich sieci komórkowych i stacjonarnych w Mołdawii w kwocie 1,50 zł z VAT (1,22 zł 

netto) za minutę. Połączenia w promocyjnej cenie dostępne w ilości 1000 minut, po przekroczeniu limitu 

cena za minutę połączenia rozliczana będzie zgodnie z Cennikiem Klucz Telekomunikacja; 

k) połączenia do wszystkich sieci komórkowych i stacjonarnych w USA I Kanadzie w kwocie 0,25 zł z VAT (0,20 

zł netto) za minutę. Połączenia w promocyjnej cenie dostępne w ilości 1000 minut, po przekroczeniu limitu 

cena za minutę połączenia rozliczana będzie zgodnie z Cennikiem Klucz Telekomunikacja; 

 

 

 
Regulaminy  Promocji:  „Pakiet startowy Klucz No Limit’’, ,,Klucz No Limit’’,  „Giga Mega Klucz” i  „Klucz MAX”  

obowiązują do dnia 01.03.2022 r. zgodnie z zapisami w Regulaminach Promocji. 

Wszyscy, którzy skorzystali z Promocji do dnia 28.02.2022 r. mogą wykorzystać aktywowane Pakiety zgodnie z 

zapisami w Regulaminach Promocji. 

Regulaminy zawierające powyższe zmiany publikowane są na stronie www.klucz.net, a wprowadzone zmiany 
zostały odpowiednio (kursywą) w nim zaznaczone.  
 

 

 

                                                                                                   Z poważaniem, 

                                                                                                   Biuro Obsługi Klienta 

                                                                                                   Klucz Telekomunikacja Sp. z o.o. 

http://www.klucz.net/

