
  

 

 

Komunikat z dnia 6 grudnia 2018 r. - Zmiany w Cennikach Usług Telekomunikacyjnych 

obowiązujące od dnia 1 stycznia 2019 r. dotyczące roamingu międzynarodowego 

w ramach Strefy Euro 

 

 

ITI Neovision S.A. informuje, że z uwagi na wynikającą z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2017/920 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 531/2012, zmianę ceny hurtowej za 1 GB 

transmisji danych w roamingu w Strefie Euro, z dniem 1 stycznia 2019 r. nastąpi zmiana warunków świadczenia Usług 

w roamingu na terenie Strefy Euro. 

Zmiana obejmuje obniżenie wysokości Opłat dodatkowych pobieranych w ramach Polityki Uczciwego Korzystania 

dotyczących Usług wiadomości MMS oraz transmisji danych. Począwszy od dnia 1 stycznia 2019 r. Opłaty w Cennikach 

za Usługi w roamingu międzynarodowym w ramach Strefy Euro ulegną obniżeniu: 

 Opłata za wysłaną wiadomość MMS wyniesie 0,022671 PLN z VAT;  

 Opłata za 1 GB transmisji danych wyniesie 23,07 PLN z VAT. 

W przypadku braku akceptacji powyższych zmian, Abonentom korzystającym z Usługi nc+ Mobile albo NC+ TELEFON 

przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych obejmującej te Usługi. 

Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy powinno zostać złożone w formie pisemnej na adres: ITI Neovision S.A., 

skr. pocztowa 8, 02-100 Warszawa albo w punkcie sprzedaży nc+ do dnia 6 stycznia 2019 r. Jednocześnie 

informujemy, że zgodnie z art. 61 ust. 5¹ ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, w przypadku 

rozwiązania przez Abonenta Umowy o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych przed upływem czasu oznaczonego 

na jaki Umowa została zawarta – w związku z tym, że powyższa zmiana w Cennikach wynika wprost ze zmiany 

przepisów prawa oraz powoduje obniżenie cen usług telekomunikacyjnych – ITI Neovison S.A. ma prawo dochodzić 

zwrotu przyznanej ulgi w wysokości i na zasadach wskazanych w tej Umowie. 

 

Teksty jednolite Cenników ze zmianami obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2019 r. zostały opublikowane na stronie 

internetowej ncplusinternet.pl 

 

 

 


