
Cennik IPcall część A ważny od 19.03.2020

Cennik usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Operatora 4 Global 
Networks Service ( 4GNS ) z siedzibą 800 Delaware Avenue, P.O. Box 8702 Wilmington, DE 
19899, Stany Zjednoczone. Pod numerem rejestru Urzędu Komunikacji Elektronicznej 11261. 
Adres korespondencyjny: 4 Global Networks Service LLC, 800 Delaware Avenue, P.O. Box 8702, 
Wilmington, DE 19899, Stany Zjednoczone. 

Cennik obowiązuje od 19.03.2020 rok do odwołania. 

Wszystkie ceny podane w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich ( PLN / zł) i zawierają 
wszystkie podatki lokalne i stanowe zgodnie z miejscem rejestracji 4 Global Networks Service LLC. 

Tabela nr 1 Cennik połączeń krajowych dla konta SIP
1. Połączenie do wszystkich polskich sieci stacjonarnych - 0,05 zł / minuta,
2. Połączenie do wszystkich polskich sieci GSM - 0,15 zł / minuta,
3. Połączenia do wszystkich użytkowników IPCall  - Bezpłatne .

Tabela nr 2 Opłaty pobierane miesięcznie i regulamin opłat  konta SIP
1. Utrzymanie numeru stacjonarnego w technologii VoIP, zwane jako konto  SIP 1 zł / miesięcznie,
2.W przypadku braku możliwości pobrania 1 zł za utrzymanie numeru, środki na koncie SIP są 
blokowane,
3. Dezaktywacja konta następuje po 3 miesiącach od wprowadzenia blokady na konto SIP,
4. Koszt odzyskania dezaktywowanego konta z numerem wynosi 5 złotych.

Tabela nr 3 Pozostałe opłaty za  połączenia dla konta SIP
1 Połączenia do Biura Obsługi Klienta IPCall  numer 1010 - Bezpłatne,
2 Sprawdzenie stanu konta numer  777  - Bezpłatne,
4. Przekierowanie połączenia przychodzącego zgodnie z cennikiem na numer przekierowywany,
5. Połączenia alarmowe na numery: np.: 112, 997, 998, 999 - Bezpłatne,

8. Połączenia do numerów ze wskaźnikiem 800 - 0,10 zł minuta,
9. Połączenia do numerów ze wskaźnikiem 801 - 0,10 zł minuta.

Tabela nr 4 Pozostałe opłaty  dla konta SIP
1 Opłata za przeniesienie numeru od sieci innego operatora  - Bezpłatne 

a)  Naliczane za każdą rozpoczętą sekundę w wysokości równej 1/60 opłaty za minutę,
b)  Ceny w walucie Polskiej (zł),
c)  Stosowane w cenniku określenie „Bezpłatne" oznacza, że opłata za usługę nie jest pobierana z konta 
użytkownika,
d)  Operator zastrzega sobie prawo do zniesienia opłaty za skorzystanie z poszczególnych usług określonych.


