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NUMER KATEGORIA
CENA 
(brutto)

ROZLICZANIE ZALICZANIE

19221 Prognoza Pogody 0,54 zł za minutę połączenia co minutę

19225 Program TV 0,54 zł za minutę połączenia co minutę

19227 Horoskop 0,54 zł za minutę połączenia co minutę

19228 Bajki i Opowiadania 0,54 zł za minutę połączenia co minutę

19310 informacja o aut. połączeniach międzynarodowych 0,54 zł za minutę połączenia co minutę

19311 totalizator sportowy-wyniki gier 0,54 zł za minutę połączenia co minutę

19316 informacja komunikacyjna 0,54 zł za minutę połączenia co minutę

19423 informacja o usługach TP - Poland Direct 0,54 zł za minutę połączenia co minutę

118112 Informacja o numerach alarmowych 0,54 zł za minutę połączenia co minutę

118800 Informacja o numerach infolinii 0,54 zł za minutę połączenia co minutę

19226 Zegarynka 0,54 zł za minutę połączenia co minutę

118913 Informacja o numerach (miejscowa) 1,79 zł za połączenie jednokrotne

118912 Informacja o numerach (pozamiejscowa) 2,39 zł za minutę połączenia co minutę

118888 Informacja dla osób niepełnosprawnych 2,39 zł za minutę połączenia co minutę

118811 Informacja o numerach TP w języku angielskim 2,39 zł za minutę połączenia co minutę

118000 Informacja o numerach TP w języku niemiecki 2,39 zł za minutę połączenia co minutę

118712 Informacja o numerach TP w języku rosyjskim 2,39 zł za minutę połączenia co minutę

19491 Informacja miejska TP (zakupy, rezerwacje) 2,33 zł za minutę połączenia co minutę

19493 Bank Danych TP 2,33 zł za minutę połączenia co minutę

19330 Błękitna Linia TP biznes 2,33 zł za minutę połączenia co minutę

19393 Błękitna Linia TP 2,39 zł za minutę połączenia co minutę

19757 Informacja o połączeniach kolejowych 1,29 zł za minutę połączenia co minutę

NUMER KATEGORIA
CENA 
(brutto)

ROZLICZANIE ZALICZANIE

0-704-7 Serwisy różne 10,15 zł za połączenie jednokrotne

0-707-2, 0-704-2 Serwisy różne 2,03 zł za połączenie jednokrotne

0-707-4, 0-704-4 Serwisy różne 4,06 zł za połączenie jednokrotne

0-707-5, 0-704-5 Serwisy różne 5,22 zł za połączenie jednokrotne

0-707-6, 0-704-6 Serwisy różne 8,12 zł za połączenie jednokrotne

0-707-3, 0-704-3 Serwisy różne 3,23 zł za połączenie jednokrotne

0-704-0 Serwisy różne 0,79 zł za połączenie jednokrotne

0-707-1, 0-704-1 Serwisy różne 1,59 zł za połączenie jednokrotne

0-701-1, 0-700-1, 0-708-1, 0-703-1 Serwisy różne 0,40 zł za minutę połączenia co minutę

0-701-2, 0-700-2, 0-708-2, 0-703-2 Serwisy różne 1,44 zł za minutę połączenia co minutę

0-701-3, 0-700-3, 0-708-3, 0-703-3 Serwisy różne 2,39 zł za minutę połączenia co minutę

0-701-4, 0-700-4, 0-708-4, 0-703-4 Serwisy różne 2,89 zł za minutę połączenia co minutę

0-701-5, 0-700-5, 0-708-5, 0-703-5 Serwisy różne 4,09 zł za minutę połączenia co minutę

0-701-6, 0-700-6, 0-708-6, 0-703-6 Serwisy różne 4,79 zł za minutę połączenia co minutę

0-701-7, 0-700-7, 0-708-7, 0-703-7 Serwisy różne 5,49 zł za minutę połączenia co minutę

0-701-8, 0-700-8, 0-708-8, 0-703-8 Serwisy różne 8,59 zł za minutę połączenia co minutę

0-701-9, 0-700-9, 0-708-9, 0-703-9 Serwisy różne 11,19 zł za połączenie jednokrotne

TANIOFON - CENNIK POŁĄCZEŃ Z NUMERAMI SPECJALNYMI I AUDIOTELE

CENA

Child Alert bezpłatne

Numer interwencyjny dla zaginionych dzieci bezpłatne

bezpłatne

bezpłatne

bezpłatne

bezpłatne

bezpłatne

Pogotowie elektrowni

Straż pożarna

Pogotowie gazowni

Pogotowie ciepłowni

Pogotowie wodociągów

KATEGORIA

Numer alarmowy

Straż miejska

Wojewódzka administracja rządowa - zarządzanie kryzysowe

Centrum Antyterrorystyczne - ABW

Policja

bezpłatne

Pogotowie ratunkowe bezpłatne

bezpłatne

bezpłatne

bezpłatne

bezpłatne



0-8011, 0-8012 Linia ulgowa 0,29 zł za połączenie jednokrotne

Linia ulgowa                                 od 08:00 do 22:00 0,10 zł

Linia ulgowa                                 od 22:00 do 08:00 0,05 zł

Linia ulgowa                                 od 08:00 do 18:00 0,40 zł

Linia ulgowa                                 od 18:00 do 08:00 0,20 zł

0-8010, 0-8015, 0-8016 Linia ulgowa 0,20 zł za minutę połączenia co minutę

NUMER KATEGORIA

19050 Informacja handlowo-usługowa

19051 Informacja handlowo-usługowa

19280 Informacja handlowo-usługowa

19428 Informacja handlowo-usługowa

19522 Informacja handlowo-usługowa

19287 Informacja handlowo-usługowa

19515 Informacja handlowo-usługowa

19009 Informacja handlowo-usługowa

19500 Informacja handlowo-usługowa

19502 Informacja handlowo-usługowa

19503 Informacja handlowo-usługowa

19508 Informacja handlowo-usługowa

19481 Informacja handlowo-usługowa

19511 Informacja handlowo-usługowa

19512 Informacja handlowo-usługowa

19150 Informacja handlowo-usługowa

19436 Informacja handlowo-usługowa

19471 Informacja handlowo-usługowa

19472 Informacja handlowo-usługowa

19473 Informacja handlowo-usługowa

19474 Informacja handlowo-usługowa

19475 Informacja handlowo-usługowa

19476 Informacja handlowo-usługowa

19477 Informacja handlowo-usługowa

19478 Informacja handlowo-usługowa

19479 Informacja handlowo-usługowa

19480 Informacja handlowo-usługowa

19482 Informacja handlowo-usługowa

19483 Informacja handlowo-usługowa

19484 Informacja handlowo-usługowa

19485 Informacja handlowo-usługowa

19486 Informacja handlowo-usługowa

19487 Informacja handlowo-usługowa

19488 Informacja handlowo-usługowa

19490 Informacja handlowo-usługowa

19494 Informacja handlowo-usługowa

19495 Informacja handlowo-usługowa

19496 Informacja handlowo-usługowa

19520 Informacja handlowo-usługowa

19521 Informacja handlowo-usługowa

19523 Informacja handlowo-usługowa

19524 Informacja handlowo-usługowa

19525 Informacja handlowo-usługowa

19526 Informacja handlowo-usługowa

19527 Informacja handlowo-usługowa

19528 Informacja handlowo-usługowa

19529 Informacja handlowo-usługowa

19590 Informacja handlowo-usługowa

19593 Informacja handlowo-usługowa

19595 Informacja handlowo-usługowa

19596 Informacja handlowo-usługowa

19787 Informacja handlowo-usługowa

19286 Informacja handlowo-usługowa

19410 Informacja handlowo-usługowa

19281 Informacja handlowo-usługowa

19282 Informacja handlowo-usługowa

19283 Informacja handlowo-usługowa

co minutę

0-8014 za minutę połączenia co minutę

0-8013, 0-8019, 0-8041, 0-8042 za minutę połączenia

jak za połączenie lokalne

jak za połączenie lokalne

jak za połączenie lokalne

jak za połączenie lokalne

jak za połączenie lokalne

jak za połączenie lokalne

jak za połączenie lokalne

jak za połączenie lokalne

jak za połączenie lokalne

jak za połączenie lokalne

jak za połączenie lokalne

jak za połączenie lokalne

jak za połączenie lokalne

jak za połączenie lokalne

jak za połączenie lokalne

jak za połączenie lokalne

jak za połączenie lokalne

jak za połączenie lokalne

jak za połączenie lokalne

jak za połączenie lokalne

jak za połączenie lokalne

jak za połączenie lokalne

jak za połączenie lokalne

jak za połączenie lokalne

jak za połączenie lokalne

jak za połączenie lokalne

jak za połączenie lokalne

jak za połączenie lokalne

jak za połączenie lokalne

jak za połączenie lokalne

jak za połączenie lokalne

jak za połączenie lokalne

jak za połączenie lokalne

jak za połączenie lokalne

jak za połączenie lokalne

jak za połączenie lokalne

jak za połączenie lokalne

jak za połączenie lokalne

jak za połączenie lokalne

jak za połączenie lokalne

jak za połączenie lokalne

jak za połączenie lokalne

jak za połączenie lokalne

jak za połączenie lokalne

jak za połączenie lokalne

jak za połączenie lokalne

jak za połączenie lokalne

jak za połączenie lokalne

jak za połączenie lokalne

CENA

jak za połączenie lokalne

jak za połączenie lokalne

jak za połączenie lokalne

jak za połączenie lokalne

jak za połączenie lokalne

jak za połączenie lokalne

jak za połączenie lokalne

jak za połączenie lokalne



19640 Informacja handlowo-usługowa

19288 Informacja handlowo-usługowa

19800 Informacja handlowo-usługowa

19621 TeleTaxi

19622 TeleTaxi

19623 TeleTaxi

19624 TeleTaxi

19625 TeleTaxi

19626 TeleTaxi

19627 TeleTaxi

19628 TeleTaxi

19629 TeleTaxi

Aktualizacja 01.12.2013

jak za połączenie lokalne

jak za połączenie lokalne

jak za połączenie lokalne

jak za połączenie lokalne

jak za połączenie lokalne

jak za połączenie lokalne

jak za połączenie lokalne

jak za połączenie lokalne

jak za połączenie lokalne

jak za połączenie lokalne

jak za połączenie lokalne

jak za połączenie lokalne


