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Krótkie kody 
Tabela 1. miX 

Tabela 2.  Mobilny Internet  

Tabela 3. Abonament  

Usługa Włączenie Wyłączenie Sprawdzenie statusu 

Stan Konta   *100# 

Aktywne Serwisy   *101# 

GPRS *101*11*02# *101*00*02# *101# 

Video Call *101*11*03# *101*00*03# *101# 

Infoblokada *101*11*08# *101*00*08# *101# 

Pakiet „Internet 150MB” *121*11*155#  *121*22*555# lub *121# 

Pakiet „Internet 500MB” *121*11*500#  *121*22*555# lub *121# 

Pakiet „75 SMS” *121*11*75#  *121*22*111# lub *121# 

Pakiet „150 SMS” *121*11*150#  *121*22*111# lub *121# 

Pakiety dodatkowe 
 

 *121#  

Poczta Głosowa *122*11# *122*00# *122# 

Doładowanie konta *123*TELEKOD# 

Zmiana języka na polski *105*10# 

Zmiana języka na angielski *105*20# 

Wybieranie numeru w Roamingu 
Callback 

*111*xxxxxxxxx# 

Połączenie oczekujące *101*11*14# *101*00*14# *101# 

Zawieszenie połączenia *101*11*15# *101*00*15# *101# 

Połączenia konferencyjne *101*11*16# *101*00*16# *101# 

Blokada połączeń z numerów 
zastrzeżonych 

*101*11*17# *101*00*17# *101# 

Usługa Włączenie Wyłączenie Sprawdzenie statusu 

Aktywne Serwisy   *101# 

GPRS *101*11*02# *101*00*02# *101# 

Pakiety Internetowe 
 

 *126# 

Zmiana języka na polski *105*10# 

Zmiana języka na angielski *105*20# 

Usługa Włączenie Wyłączenie Sprawdzenie 
statusu 

Aktywne Serwisy   *101# 

GPRS *101*11*02# *101*00*02# *101# 

Video Call *101*11*03# *101*00*03# *101# 

Pakiety Internetowe 
 

 *126*22# 

Pakiet Internetowy z limitem   *136# 

Poczta Głosowa *122*11# *122*00# *122# 

Zmiana języka na polski *105*10# 

Zmiana języka na angielski *105*20# 

Wybieranie numeru w Roamingu Callback  *111*xxxxxxxxx# 

Połączenie oczekujące *101*11*14# *101*00*14# *101# 

Zawieszenie połączenia *101*11*15# *101*00*15# *101# 

Połączenie konferencyjne *101*11*16# *101*00*16# *101# 

Blokada połączeń z numerów zastrzeżonych *101*11*17# *101*00*17# *101# 
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Tabela 4. Karta  

 

Usługa Włączenie Wyłączenie Sprawdzenie 
statusu 

Stan Konta   *100# 

Aktywne Serwisy   *101# 

Data ważności konta   *125# 

GPRS *101*11*02# *101*00*02# *101# 

Video Call *101*11*03# *101*00*03# *101# 

Infoblokada *101*11*08# *101*00*08# *101# 

Pakiet „Internet 75 MB” *126*11*75#  *126*22*75# 

Pakiet „Internet 150 MB” *126*11*150#  *126*22*75# 

Pakiet „50 SMS” *127*11*50#  *127*22*50# 

Pakiet „100 SMS” *127*11*100#  *127*22*50# 

Pakiet „50 minut do SAT FILM” *128*11*50#  *128*22*50# 

Pakiet „30 minut/90 SMS do wszystkich” *128*11*30#  *128*22*30# 

Pakiety dodatkowe 
 

 *121#  

Poczta Głosowa *122*11# *122*00# *122# 

Doładowanie konta *123*TELEKOD# 

Zmiana języka na polski *105*10# 

Zmiana języka na angielski *105*20# 

Wybieranie numeru w Roamingu Callback *111*xxxxxxxxx# 

Połączenie oczekujące *101*11*14# *101*00*14# *101# 

Zawieszenie połączenia *101*11*15# *101*00*15# *101# 

Połączenia konferencyjne *101*11*16# *101*00*16# *101# 

Blokada połączeń z numerów zastrzeżonych *101*11*17# *101*00*17# *101# 


