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CENNIK OFERTY INTERNET MOBILNY
Cennik usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Next Mobile obowiązuje od 1 stycznia 2022 r. do odwołania. Cennik
obowiązuje wszystkich Abonentów Next Mobile, korzystających z Usług Next Mobile w ramach jednego z Pakietów Taryfowych
określonych w tym Cenniku.
Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), chyba,
że wprost w Cenniku jest wskazane, że cena nie obejmuje podatku VAT. Podatek VAT dla usług telekomunikacyjnych wynosi 23%.
I.

Abonament w ofercie „Internet Mobilny”
Tabela nr 1 Wysokość opłaty za Abonament w wybranym Pakiecie Taryfowym z uwzględnieniem możliwych do uzyskania
upustów.
Abonament
II Liga
I Liga
Ekstraklasa
Wysokość Abonamentu dla Abonentów, którzy nie wyrazili zgód
marketingowych i nie korzystają z usługi e-faktura lub w przypadku
52,29 PLN
72,29 PLN
62,29 PLN
braku terminowych płatności należności wynikających z Rachunku
Telefonicznego
Upust za zgody marketingowe, z zastrzeżeniem terminowego
regulowania płatności należności wynikających z Rachunku
6,15 PLN
6,15 PLN
6,15 PLN
Telefonicznego
Upust za e-fakturę, z zastrzeżeniem terminowego regulowania
6,15 PLN
6,15 PLN
6,15 PLN
płatności należności wynikających z Rachunku Telefonicznego
Wysokość Abonamentu dla Abonentów, którzy wyrazili zgody
marketingowe oraz zgody na usługę e-fakturę, z zastrzeżeniem
39,99 PLN
59,99 PLN
49,99 PLN
terminowego regulowania płatności wynikających z Rachunku
Telefonicznego
Wysokość Abonamentu dla Abonentów, którzy nie wyrazili zgód
marketingowych albo nie korzystają z usługi e-faktura, z zastrzeżeniem
46,14 PLN
66,14 PLN
56,14 PLN
terminowych płatności należności wynikających z Rachunku
Telefonicznego
1. Upust za zgody marketingowe udzielany jest wyłącznie tym Abonentom, którzy wyrazili i podtrzymują przez cały czas trwania
danego Okresu Rozliczeniowego zgody na:
a) otrzymywanie informacji handlowych o produktach, usługach, konkursach i akcjach promocyjnych, zarówno w formie
telefonicznej, jak i środkami komunikacji elektronicznej: e-mailem, SMS’em, MMS’em,
b) przetwarzanie przez Next Mobile w czasie obowiązywania Umowy danych transmisyjnych i lokalizacyjnych w celach
marketingu usług telekomunikacyjnych,
c) wykorzystywanie przez Next Mobile telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów
wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.
2. Upust za zgody marketingowe naliczany jest wyłącznie tym Abonentom, którzy mieli aktywne zgody marketingowe wskazane
powyżej. Upust naliczany jest za każdy Okres Rozliczeniowy następujący po Okresie Rozliczeniowym, w którym Abonent miał
aktywne zgody marketingowe. W przypadku odwołania którejkolwiek ze zgód marketingowych, Abonent traci prawo do
upustu za zgody marketingowe, a należny Abonament nie będzie obniżony o miesięczną kwotę upustu w wysokości, o której
mowa w Tabeli nr 1 powyżej. Upust za zgody marketingowe zostanie ponownie naliczony w przypadku ponownego
wyrażenia wszystkich zgód marketingowych. Ponowne przyznanie upustu następuje w kolejnym Okresie Rozliczeniowym po
spełnieniu warunków do jego naliczenia.
3. Upust za e-fakturę naliczany jest wyłącznie tym Abonentom, którzy w okresie obowiązywania Umowy aktywowali usługę efaktura i korzystają z niej zgodnie z Regulaminem usługi e-faktura. Upust naliczany jest za każdy zakończony Okres
Rozliczeniowy, w którym Abonent korzystał z usługi e-faktura. W przypadku rezygnacji z usługi e-faktura, Abonent traci
prawo do przedmiotowego upustu, a należny Abonament nie będzie obniżony o miesięczną kwotę upustu w wysokości, o
której mowa w Tabeli nr 1 powyżej. Upust za e-fakturę zostanie ponownie naliczony w przypadku ponownego rozpoczęcia
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4.

korzystania z usługi e-faktura. Ponowne przyznanie upustu następuje w kolejnym Okresie Rozliczeniowym po rozpoczęciu
korzystania z tej usługi.
Uprawnienie do uzyskania upustu za zgody marketingowe oraz upustu za e-fakturę uzależniona jest od terminowego
regulowania należności wynikających z Rachunku Telefonicznego. W przypadku opóźnień w regulowaniu płatności
wskazanych w Rachunku Telefonicznym upust za zgody marketingowe oraz upust za e-fakturę nie będą naliczane mimo
spełnienia przez abonenta warunków wskazanych powyżej.

II.

Cennik podstawowych usług w ofercie „Internet Mobilny”
Tabela nr 2. Podstawowe Usługi Next Mobile świadczone na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zasięgu Sieci w wybranym
Pakiecie Taryfowym.
Pakiet Taryfowy
II Liga
I Liga
Ekstraklasa
100 GB + 200 GB
Pakiet transmisji danych w kraju w Abonamencie
30 GB
30 GB
(„DZIEŃ + NOC”)
Pakiet transmisji danych w roamingu w Unii Europejskiej,
Norwegii, Wielkiej Brytanii, Islandii, Lichtensteinie w
niedostępny
10,56 GB
niedostępny
Abonamencie
Opłata aktywacyjna
19,99 PLN
19,99 PLN
19,99 PLN
Opłata miesięczna za Publiczny Statyczny adres IP
12,05 PLN
12,05 PLN
12,05 PLN
Dodatkowy pakiet transmisji danych o wielkości 5 GB
15,00 PLN
15,00 PLN
15,00 PLN
Dodatkowy pakiet transmisji danych o wielkości 15 GB
35,00 PLN
35,00 PLN
35,00 PLN
Dodatkowy pakiet transmisji danych o wielkości 100 GB
44,00 PLN
44,00 PLN
44,00 PLN
Połączenia z numerami alarmowymi
Bezpłatne
Bezpłatne
Bezpłatne
1. Dodatkowy pakiet transmisji danych przyznawany jest na czas trwania okresu rozliczeniowego, w którym usługa została
uruchomiona.
2. Niewykorzystana w bieżącym okresie rozliczeniowym ilość transferu przyznana w ramach usługi przepada, tzn. nie można
ich wykorzystać w kolejnym okresie rozliczeniowym i nie są zwracane w jakiejkolwiek formie.
3. Opłata za dodatkowy pakiet transmisji danych doliczana jest do faktury.
4. Uruchomienie dodatkowego pakietu transmisji danych potwierdzane jest wiadomością SMS.

III.

Koszty za dodatkowe opcje zarządzania w ofercie „Internet Mobilny”
Tabela nr 3. Jednorazowe opłaty z tytułu operacji na koncie Abonenta.
Usługa
Zmiana Abonenta – Cesja
Wymiana Karty SIM z przyczyn Abonenta (zniszczenie,
zagubienie, utrata inna niż kradzież, uszkodzenie)
Wymiana Karty SIM wadliwej produkcyjnie lub skradzionej
Szczegółowy Wykaz

IV.

Usługi w Roamingu Międzynarodowym
Tabela nr 4. Usługi dostępne w Roamingu Międzynarodowym.
Usługa
Opłata za pakietową transmisję danych WAP, internet,
Prywatny APN i inne APN-y w Unii Europejskiej, Norwegii,
Wielkiej Brytanii, Islandii i Liechtensteinie poza pakietem,
rozliczane co 1 KB
Pakietowa transmisja danych WAP, internet, Prywatny APN i
inne APN-y 50 KB w pozostałych krajach niż wymienione wyżej

Partnerem technologicznym jest
Next Mobile Sp. z o. o.
ul. W. Rzymowskiego 31
02-697 Warszawa

dok@nextmobile.pl

Sąd Rejonowy
dla M. St. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000696335
NIP: 521 379 57 82
Kapitał Zakładowy: 40.000 PLN
Kapitał Wpłacony: 40.000 PLN

Opłata
100,00 PLN
30,00 PLN
Bezpłatne
12,30 PLN

Opłata
0,014 PLN za 1
MB
2,50 PLN za każde
rozpoczęte 50 KB

Adres do korespondencji:
Next Mobile. Sp. z o.o.
ul. W. Rzymowskiego 31
02-697 Warszawa
Sprzedaż i Dział Obsługi Klienta:
dok@nextmobile.pl

Strona 2 z 4
Wersja: 01.01.2022

DLA OSÓB FIZYCZNYCH/DLA FIRM
Cennik oferty Internet Mobilny
www.pogonmobile.pl

Działamy na sieci Plus
1.

2.

3.

4.

V.

Next Mobile zastrzega sobie możliwość aktywacji usługi Roamingu Międzynarodowego po opłaceniu minimum trzech
Rachunków Telefonicznych. W przypadku aktywacji usługi Roamingu Międzynarodowego Next Mobile może zażądać od
Abonenta wpłacenia Kaucji.
Next Mobile stosuje, w odniesieniu do usług świadczonych Abonentowi w Roamingu Międzynarodowym na terenie państw
Unii Europejskiej, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Islandii i Lichtensteinu, Politykę Uczciwego Korzystania przez Abonentów
Next Mobile z Usług Telekomunikacyjnych, której zasady zostały określone w Regulaminie Świadczenia Usług.
W przypadku stwierdzenia niewłaściwego lub niestandardowego korzystania z Roamingu Regulowanego Next Mobile jest
uprawniony do naliczania dodatkowych opłat za usługi w Roamingu Regulowanym. Abonent zostanie poinformowany
wiadomością SMS o stwierdzeniu niewłaściwego lub niestandardowego korzystania z Roamingu Regulowanego i
ostrzeżony o rozpoczęciu naliczania dodatkowych opłat od momentu otrzymania tej wiadomości, o ile w ciągu 2 tygodni
Abonent nie zmieni sposobu korzystania z Roamingu Regulowanego.
Dodatkowe opłaty, o których mowa w ust. 3, naliczane będą w wysokości:
a) Za każdy 1 GB: 17,36 PLN.

Informacje ogólne
Ilość GB w ramach Abonamentu można wykorzystać tylko w danym Okresie Rozliczeniowym.
W związku z zawarciem Umowy, Abonentowi udostępniana jest Karta SIM z przydzielonym Numerem Telefonu. Za okres
od dnia aktywacji Numeru Telefonu w Sieci do ostatniego dnia pierwszego Okresu Rozliczeniowego wartość Abonamentu
jest naliczana proporcjonalnie do liczby dni pierwszego Okresu Rozliczeniowego. Przez aktywację Numeru Telefonu
rozumie się przyłączenie Numeru Telefonu do Sieci i rozpoczęcie świadczenia Usług Next Mobile.
3. W ramach opłaty abonamentowej Abonent, w każdym okresie rozliczeniowym, uzyskuje dostęp do usługi Internetu
mobilnego przez punkt dostępu „internet”, Prywatny APN i inne APN-y. Dostęp do usługi Internetu mobilnego (tj. pobieranie
i wysyłanie danych) realizowany jest z maksymalną, dostępną w danej chwili prędkością do czasu osiągnięcia ilości GB
określonej dla danego pakietu w Tabeli nr 2. Po wyczerpaniu ilości GB dostępnych w ramach opłaty abonamentowej w
danym okresie rozliczeniowym prędkość transferu zostanie zredukowana do parametrów poniżej 32 kb/s do czasu
zakończenia okresu rozliczeniowego. W każdej chwili istnieje możliwość przywrócenia pierwotnej prędkości po aktywowaniu
dodatkowego pakietu transmisji danych za odpowiednią opłatą wskazaną w Tabeli nr 2. Next Mobile informuje, że istnieje
możliwość zwiększenia przepustowości łącza ze względu na rozwój technologii.
4. W ramach Pakietów Taryfowych określonych w niniejszej ofercie „Internet Mobilny” transmisja danych naliczana jest za
każde 100 KB rozpoczętej sesji, chyba, że w Cenniku wyraźnie wskazano inaczej. Opłaty za pobieranie i wysyłanie danych
naliczane są oddzielnie (w ramach jednej sesji w rozliczeniu dziennym).
5. W ramach pakietów określonych w Tabeli nr 2 nie jest możliwe wykonywanie i odbieranie połączeń głosowych (z
wyjątkiem połączeń alarmowych), nie jest możliwe wysyłanie i odbieranie wiadomości MMS oraz wysyłanie i odbieranie
wiadomości SMS.
6. Połączenia z numerami alarmowymi są możliwe tylko poprzez urządzenia telekomunikacyjne umożliwiające realizację
usług głosowych. Zakres numerów alarmowych wynika z obowiązujących przepisów prawa.
7. Opłata aktywacyjna jest uwzględniona w pierwszym Rachunku Telefonicznym.
8. Pakiet „DZIEŃ + NOC” składa się z dwóch części tj. 100 GB (DZIEŃ) oraz 200 GB (NOC). Części te nie mogą być stosowane ani
aktywowane niezależnie od siebie.
9. Pakiet „DZIEŃ + NOC” w części 200 GB (NOC) może być wykorzystywany jedynie w godzinach 1:00 – 8:00. W tych godzinach
realizowany transfer pomniejsza w pierwszej kolejności część NOC pakietu „DZIEŃ + NOC”. W przypadku całkowitego
wykorzystania pakietu w części 200 GB (NOC) pomniejszeniu ulega pakiet w części 100 GB (DZIEŃ) – również w godzinach
1:00-8:00.
10. W przypadku, gdy w okresie rozliczeniowym wykorzystany zostanie limit pakietu „DZIEŃ + NOC” w części 100 GB (DZIEŃ),
nastąpi ograniczanie prędkości transferu poniżej 32 kb/s, przy czym w takim przypadku ograniczenie maksymalnej prędkości
transferu dotyczy także pakietu „DZIEŃ + NOC” w części 200 GB (NOC), nawet, jeśli dostępny w ramach pakietu „DZIEŃ +
NOC” w części 200 GB (NOC) pakiet danych nie został wykorzystany.
11. Transmisja danych w pakiecie „DZIEŃ + NOC” winna być realizowana w technologii LTE.
1.
2.

Partnerem technologicznym jest
Next Mobile Sp. z o. o.
ul. W. Rzymowskiego 31
02-697 Warszawa

dok@nextmobile.pl

Sąd Rejonowy
dla M. St. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000696335
NIP: 521 379 57 82
Kapitał Zakładowy: 40.000 PLN
Kapitał Wpłacony: 40.000 PLN

Adres do korespondencji:
Next Mobile. Sp. z o.o.
ul. W. Rzymowskiego 31
02-697 Warszawa
Sprzedaż i Dział Obsługi Klienta:
dok@nextmobile.pl

Strona 3 z 4
Wersja: 01.01.2022

DLA OSÓB FIZYCZNYCH/DLA FIRM
Cennik oferty Internet Mobilny
www.pogonmobile.pl

Działamy na sieci Plus

12. Prędkość przesyłania danych uzależniona jest od możliwości technicznych urządzenia telekomunikacyjnego, sieci
komórkowej, zasięgu sieci operatora telefonii komórkowej, obciążenia stacji bazowej, siły odbieranego sygnału oraz
warunków atmosferycznych.
13. Korzystanie z technologii LTE jest możliwe tylko przy pomocy urządzenia telekomunikacyjnego obsługującego transmisję
danych w technologii LTE oraz w zasięgu technologii LTE. Operator nie gwarantuje, że każde urządzenie obsługuje
technologię LTE oraz informuje, że możliwość obsługi transmisji danych w tej technologii jest uzależniona od możliwości
danego urządzenia i może zmieniać się wraz ze zmianą oprogramowania danego urządzenia.
14. Zastosowane w niniejszym Cenniku jednostki dotyczące ilości danych, służące do mierzenia ilości informacji oznaczają: 1 GB
(gigabajt) = 1024 MB, 1 MB (megabajt) = 1024 kB.
15. Zastosowane w niniejszym Cenniku jednostki dotyczące przepływności transmisji danych oznaczają: 1 Mb/s (megabit na
sekundę) = 1024 kb/s, 1 kb/s (kilobit na sekundę) = 1024 b/s.
16. Warunkiem koniecznym korzystania z pakietowej transmisji danych jest posiadanie prawidłowo skonfigurowanego
urządzenia telekomunikacyjnego i/lub prawidłowe skonfigurowanie oprogramowania obsługującego transmisję danych w
urządzeniu.
17. Minimalna opłata za usługę telekomunikacyjną w ramach Usług Next Mobile wynosi 1 grosz netto. Opłaty wyższe niż 1 gr
netto zaokrąglane są zgodnie z zasadami arytmetyki, tj. kwoty do 0,5 gr netto pomija się, a kwotę w wysokości 0,5 gr netto
i wyższej zaokrągla się do pełnego grosza netto.
18. Szczegółowy Wykaz – szczegółowy wykaz wykonanych usług telekomunikacyjnych, opisany w Regulaminie Świadczenia
Usług Telekomunikacyjnych Next Mobile.
19. Roaming Międzynarodowy dla Abonentów – Aby korzystać z transmisji danych w ramach Roamingu Międzynarodowego
konieczne jest posiadanie aktywnej usługi Roamingu oraz aktywnej usługi transmisji danych na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej.
20. Wszystkie określenia pisane wielką literą niezdefiniowane w niniejszym Cenniku przyjmują znaczenie nadane im w
Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych.
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