Komunikat z dnia 20 listopada 2017 r. - Zmiany w Cennikach Usług Telekomunikacyjnych
obowiązujące od dnia 1 stycznia 2018 r. dotyczące roamingu międzynarodowego
w ramach Strefy Euro

ITI Neovision S.A. informuje, iż w związku ze zmianą przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 531/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r. zmienionego Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 2017/920 z dnia 17 maja 2017 r. oraz obowiązkami wynikającymi z przepisów Rozporządzenia Wykonawczego
Komisji (UE) nr 2016/2286 z dnia 15 grudnia 2016 r. a także w związku z wydaną przez Prezesa Urzędu Komunikacji
Elektronicznej decyzją z dnia 20 października 2017 r., na mocy której ITI Neovision S.A. uzyskała zgodę na
zastosowanie dodatkowej Opłaty z tytułu świadczenia detalicznych usług roamingu regulowanego w zakresie
niezbędnym do pokrycia kosztów tych usług, ze skutkiem na dzień 1 stycznia 2018 r. ITI Neovision S.A. wprowadza
następujące zmiany Opłat w Cennikach za usługi w roamingu międzynarodowym w ramach Strefy Euro:
 Opłata za minutę wykonanego połączenia głosowego wyniesie 0,16 PLN z VAT;
 Opłata za minutę odebranego połączenia głosowego w ramach Strefy Euro wyniesie 0,05 PLN z VAT;
 Opłata za wysłaną wiadomość SMS w ramach Strefy Euro wyniesie 0,05 PLN z VAT;
 Opłata za wysłaną wiadomość MMS w ramach Strefy Euro wyniesie 0,04 PLN z VAT;
 Opłata za każdy megabajt transmisji danych wyniesie 0,04 PLN z VAT;
ponadto zmianie ulegną zasady Polityki Uczciwego Korzystania oraz niektóre opłaty dodatkowe w ramach Polityki
Uczciwego Korzystania, które wyniosą:
 0,03 PLN z VAT za wysłaną wiadomość MMS;
 0,03 PLN z VAT za każdy megabajt transmisji danych.

Teksty jednolite Cenników ze zmianami obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2018 r. zostały załączone do niniejszego
komunikatu oraz opublikowane na stronie internetowej ncplusinternet.pl

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 61 ust. 5 w związku z art. 61 ust. 6 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późń. zm.), w przypadku braku akceptacji zmian przedstawionych
powyżej, przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia Umowy, które może być zrealizowane do dnia wejścia tych
zmian w życie. W związku z tym, że wprowadzana zmiana w Cennikach stanowi podwyższenie cen usług
telekomunikacyjnych, w razie skorzystania przez Abonentów, którym przy zawarciu Umowy przyznano ulgę, z prawa
do wypowiedzenia Umowy przed upływem okresu oznaczonego, na jaki Umowa została zawarta, ITI Neovision S.A.
nie ma prawa dochodzić od takich Abonentów zwrotu tej ulgi. Umowę mogą Państwo wypowiedzieć przesyłając
rezygnację w formie pisemnej na adres: ITI Neovision S.A., 02-100 Warszawa, skr. pocztowa 8 albo w punkcie
sprzedaży nc+ do dnia 31 grudnia 2017 roku włącznie.

