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Szanowni Państwo, 

I. Uprzejmie informujemy, że w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

UE z dnia 25 listopada 2015 r., z dniem 30 kwietnia 2016 r. obniżeniu ulegną: 

 cena za minutę wykonanego połączenia głosowego w roamingu międzynarodowym, 

w Strefie Euro, która  wyniesie 0,44 PLN z VAT; 

 cena za minutę odebranego połączenia głosowego w roamingu międzynarodowym, 

w Strefie Euro, która  wyniesie 0,05 PLN z VAT; 

 cena za wysłanie wiadomości SMS w roamingu międzynarodowym, w Strefie Euro, która  

wyniesie 0,19 PLN z VAT; 

 cena za wysłanie wiadomości MMS w roamingu międzynarodowym, w Strefie Euro, 

która  wyniesie 0,25 PLN z VAT; 

 cena za 1 MB pakietowej transmisji danych w roamingu międzynarodowym w Strefie 
Euro, która  wyniesie 0,25 PLN z VAT. 

Informacja o wysokościach cen za usługi wymienione powyżej zostanie przekazana Państwu 

również za pośrednictwem wiadomości SMS, przed 30 kwietnia 2016 r. oraz ogłoszona 

w ogólnopolskim dzienniku. 

II. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 61 ust. 51 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 

o świadczenie usług telekomunikacyjnych („Umowa”), które może być zrealizowane do dnia 

wejścia tych zmian w życie. 

W związku z tym, że zmiana, o której mowa w punkcie I nie stanowi podwyższenia cen usług 

telekomunikacyjnych i dodatkowo wynika bezpośrednio ze zmiany obowiązujących 

przepisów prawa, w razie skorzystania przez Abonentów, którym przy zawarciu Umowy 

przyznano ulgę, z prawa do wypowiedzenia Umowy przed upływem czasu określonego, na 

jaki Umowa została zawarta, VikingCo Poland sp. z o.o. ma prawo dochodzić od takich 

Abonentów opłaty specjalnej/kary umownej w wysokości nieprzekraczającej równowartości 

przyznanej ulgi, pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia 

Umowy do dnia jej rozwiązania. 

 

Z poważaniem 

 


