
 

Cennik Usługi Maxitel Internet  

 

 
1. Zasady rozliczania usług 

Tabela nr 1 Wysokości Opłat Stałych w Ofercie Maxitel Internet  

 

 Internet Maxitel 2 GB 

Czas trwania umowy 24 miesiące 12 miesięcy Czas nieokreślony 

Kwota abonamentu 12,99 zł 12,99 zł 12,99 zł 

Kwota aktywacji 1 zł 49 zł 49 zł 

Modem  10 zł/miesiąc 10 zł/miesiąc 250 zł jednorazowo 

Modem 10 zł/miesiąc 10 zł/miesiąc 250 zł jednorazowo 

 

a) Opłaty Aktywacyjne naliczane są za każdy numer telefonu. 

b) Oferta Maxitel Internet dostępna jest z Umową na czas nieokreślony i określony (12 lub 24 
miesiące), gdzie Abonent otrzymuje Kartę SIM/USIM z Numerem Telefonu oraz przysługuje mu 
prawo do zakupu modemu po cenie określonej w tabeli nr 1.  

c) Dla każdego Abonamentu określony jest indywidualnie Limit Kredytowy w kwocie co najmniej 200 PLN. 

d) W Okresie trwania umowy terminowej Abonent może zwiększyć bezpłatnie wartość swojego 
Abonamentu w ramach oferty. 

e) W Okresie trwania umowy terminowej Abonent może zmniejszyć wartości swojego 

Abonamentu, opłata za zmianę taryfy na niższą jest zgodna z cennikiem usług dodatkowych, 

zawartych w tabeli nr 2. 

f) W przypadku rozwiązania Umowy z winy Abonenta przed upływem MOŚU kara umowna 

należna Operatorowi, nieprzekraczająca równowartości ilorazu abonamentu i okresu, na jaki 

umowa została zawarta, będzie pomniejszana o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia 

zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania.  

g) Po upływie MOŚU Umowa przekształca się w Umowę na czas nieokreślony z zachowaniem 
dotychczasowego pakietu danych i opłat stałych. 

h) Do wyczerpania limitu transmisji danych Abonent może pobierać dane z maksymalną możliwą 

prędkością. Na rzeczywistą prędkość przesyłania danych wpływają następujące warunki 

techniczne: technologia przesyłania danych, z której Abonent w danym momencie korzysta, 

aktualne obciążenie danej stacji nadawczej, siła odbieranego sygnału stacji nadawczej, 

maksymalna prędkość obsługiwana przez modem oraz warunki atmosferyczne. 

i) Technologia LTE uruchomiona została w wybranych miastach w Polsce i jej zasięg będzie 

sukcesywnie powiększany. Zasięg technologii LTE w ramach miast, o których mowa powyżej 

może nie obejmować całego obszaru geograficznego miast. Orientacyjna mapa zasięgu (w tym 

lista miast i mapa zasięgu na terenie poszczególnych miast) oraz szczegółowe informacje 

dotyczące technologii LTE dostępne są na stronie www.maxitel.pl 

j) Korzystanie z technologii LTE wymaga posiadania urządzenia obsługującego tę technologię w 

sieci TBM. Oferowane przez Operatora telekomunikacyjne Urządzenia końcowe, które 

posiadają funkcjonalność obsługi technologii LTE, oznaczane są, jako „4G LTE”. 

k) Gdy Abonent przekroczy limit transmisji danych w jednym Okresie Rozliczeniowym, Operator 

zastrzega prawo do wprowadzenia, trwającego do końca danego Okresu Rozliczeniowego, 

ograniczenia prędkości przesyłania danych. W takim przypadku Abonent będzie miał możliwość 

pobierania i wysyłania danych z największą prędkością, jaka jest możliwa do osiągnięcia w 

danych warunkach technicznych, jednakże nie większą niż 16 kb/s (górna granica prędkości). 

l) Po przekroczeniu limitu abonent może dokonać doładowania konta jednorazowym pakietem 1 GB, 2 
GB, 5 GB lub 20 GB w cenie zgodnej z opłatą abonamentową za pakiet znajdującą się w Tabeli nr 2 . 

m) Pakiety jednorazowe ważne są do momentu ich wykorzystania, nie później niż do godziny 23:59:59 
ostatniego dnia danego 

Okresu Rozliczeniowego, przy czym niewykorzystane środki nie przechodzą na kolejny Okres 
Rozliczeniowy 

n) Limit transmisji danych określony w Tabeli nr 1 przyznawany jest pierwszego dnia 

kalendarzowego każdego Okresu Rozliczeniowego, pomiędzy godziną 00:00 a 01:00. 

http://www.maxitel.pl/


 

o) W przypadku aktywacji Karty SIM/USIM, limit transmisji danych określony w Tabeli nr 1 i 2 przyznawany 
jest najpóźniej następnego dnia kalendarzowego po aktywacji, pomiędzy godziną 00:00 a 01:00. 

 

p) Pakiet transmisji danych przyznawany jest w pełnej wartości i nie jest rozliczany proporcjonalnie do ilości 
dni kalendarzowych. 

q) Pakiety transmisji danych ważne są do momentu ich wykorzystania, nie później niż do godziny 

23:59:59 ostatniego dnia danego Okresu Rozliczeniowego, przy czym niewykorzystane środki 

nie przechodzą na kolejny Okres Rozliczeniowy. 

 

2. Usługi i Opłaty dodatkowe. 

Tabela nr 2 Wysokość Opłat Dodatkowych w Ofercie Maxitel Internet. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Akceptuję niniejszy Regulamin 

 

                 

      .................................................................... 

       data i czytelny podpis Abonenta 

Nazwa usługi   Opłata za usługę 

Zmiana planu taryfowego na niższy                150 zł 

Dodatkowy pakiet danych 1 GB                 9,99 zł 

Dodatkowy pakiet danych 2 GB                 12,99 zł 

Dodatkowy pakiet danych 5 GB                19,99 zł 

Dodatkowy pakiet danych 20 GB                44,99 zł 


