Jak czytać rachunek
1 Za okres od… do…

Okres, za który został wystawiony rachunek.
Pierwszy rachunek zawiera opłaty od dnia
rozpoczęcia świadczenia usług do końca okresu
rozliczeniowego oraz abonament za okres z góry.

FAKTURA VAT nr 2004160000013
1

2 Abonament

Opłata abonamentowa bez uwzględnienia ew.
zniżek z pozycji „Rabaty” (jeśli zostały
zastosowane). Więcej na drugiej stronie.

Data wystawienia faktury: 18.04.2020
Za okres od 17.03.2020 do 16.04.2020
Należność płatna do 2.05.2020
Konto Polkomtel Sp. z o.o.:
PKO Bank Polski S.A.
02-515 Warszawa, ul. Puławska 15
33 1020 1026 2883 0000 9234 5678

3 Połączenia i SMS-y wykonane w kraju

Opłaty za rozmowy, SMS-y, pakietowa
transmisja danych, MMS-y i inne połączenia
wykonane w kraju, w tym opłaty za połączenia
z sieci Plus na numery operatorów zagranicznych.

Sprzedawca:
POLKOMTEL Sp. z o.o.
UL. KONSTRUKTORSKA 4
02-673 WARSZAWA
NIP: 527-10-37-727

4 Połączenia w roamingu

Nabywca:
JAN KOWALSKI
UL. NOWATORSKA 10
02-221 WARSZAWA
Numer konta Klienta 92345678

Opłaty za rozmowy, SMS-y, pakietowa
transmisja danych, MMS-y i inne połączenia
wykonane i otrzymane, gdy korzystasz
z zagranicznej sieci komórkowej.
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5 Inne usługi

Opłaty za inne usługi, które nie mają
charakteru stałego, np. opłata za aktywację,
wymianę karty SIM.

6 Rabaty

Rabaty, jeśli zostały zastosowane,
np. pomniejszające opłatę abonamentową.

7 W tym Internet 23%

Wartość wszystkich usług internetowych
z okresu rozliczeniowego, za który
wystawiony jest rachunek, po odliczeniu rabatów
na usługi internetowe.

8 Dodatkowe uznania i obciążenia

Kwota dodatkowych uznań i obciążeń
na Twoim koncie, uwzględnionych
w trakcie okresu rozliczeniowego, za który
wystawiony jest rachunek, np. wartość zwróconej
kaucji, naliczone/skorygowane
odsetki, raty za urządzenie, opłaty za zakupy
w sklepie Google.

Usługi telekomunikacyjne
PKWiU 61.20

Wartość
netto PLN

Stawka
VAT %

2

Abonament

199,09

23

3

Połączenia i SMS-y wykonane w kraju

137,66

23

4

Połączenia w roamingu

0,00

23

5

Inne usługi

34,10

23

6

Rabaty

-39,00

23

Wartość usług podlegających 23% VAT

331,85

23

7

Razem,
w tym Internet 23%

331,85
78,72
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Słownie: Czterysta osiem złotych i osiemnaście groszy
Dodatkowe uznania i obciążenia

Kwota
VAT PLN

Wartość
brutto PLN

76,33

408,18

76,33
18,11

408,18
96,83
1,46
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Kwota bieżącego rachunku płatna do 2.05.2020

10
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Niedopłata przed wystawieniem bieżącego rachunku

272,43

Łącznie do zapłaty po wystawieniu bieżącego rachunku

682,07

409,64

Szczegóły znajdziecie Państwo w sekcji „Rozliczenie konta”.

9 Kwota bieżącego rachunku

Suma wszystkich opłat naliczonych w bieżącym
okresie rozliczeniowym wraz z informacją
o dniu, w którym płatność za rachunek powinna
wpłynąć na konto Polkomtel Sp. z o.o. lub zostać
wpłacona w kasie, znajdującej się w siedzibie
Polkomtel Sp. z o.o. lub w punktach sprzedaży
(obsługi) umożliwiających dokonywanie
płatności. W przypadku, gdy korzystasz
z polecenia zapłaty – dzień, w którym Twój
bank zrealizuje płatność za rachunek.

!

10 Niedopłata lub Nadpłata/Saldo przed wystawieniem

Kwota uwzględniająca wartość niezapłaconych lub nadpłaconych rachunków
z poprzednich okresów rozliczeniowych.

11 Łącznie do zapłaty po wystawieniu bieżącego rachunku

Kwota uwzględniająca bieżące zobowiązania oraz ewentualne niezapłacone
lub nadpłacone rachunki za poprzednie okresy rozliczeniowe.

Dodatkowo na pierwszej stronie rachunku znajduje się rozliczenie Twojego konta aktualne na dzień wystawienia rachunku.
Rozliczenie uwzględnia zarówno nadpłaty, jak i niedopłaty, a także (jeśli zostały naliczone) opłaty za zakupy w sklepie
Google, raty za urządzenie i odsetki za należności niespłacone w terminie, powody niezrealizowania polecenia zapłaty. Naliczanie odsetek
uruchamiane jest pierwszego dnia po upływie terminu płatności wskazanego na rachunku. Terminowe dokonywanie opłat za usługi
świadczone przez Polkomtel Sp. z o.o., np. poprzez polecenie zapłaty, pozwoli na uniknięcie dodatkowych kosztów.
Jeżeli posiadasz na koncie dwa numery lub więcej, w podstawowym wykazie usług
znajdziesz pozycję „Rozliczenie bieżących opłat”.

12 Rozliczenie bieżących opłat

Szczegółowe rozliczenie opłat w podziale
na poszczególne numery telefonów znajdujące
się na Twoim koncie abonenckim, w tym opłaty
i rabaty udzielone dla konta. Opłaty
w tej pozycji są podane w kwotach netto.

Opłaty dla konta
13 Opłaty dotyczące całego Twojego konta, np.
za uruchomienie pakietu dla konta.

12

Rozliczenie bieżących opłat
Numer telefonu
607XXXXXX
665XXXXXX
782XXXXXX

13

Numery – łącznie
Opłaty dla konta

Abonament
39,00
87,00
73,09
199,09

Wykonane w kraju
Połączenia
głosowe

GPRS, MMS
i inne

SMS

Połączenia
w roamingu

Inne usługi
i rabaty

Wartość
netto PLN

0,00
46,33
0,00

0,00
0,00
4,59

0,00
0,00
86,74

0,00
0,00
0,00

0,00
-9,00
0,00

39,00
124,33
164,42

46,33

4,59

86,74

0,00

-9,00

327,75
4,10
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Bieżące opłaty dla konta – łącznie

331,85

Wybierz swoje wszystko

14 Abonament

Stałe opłaty miesięczne płatne z góry.
Pierwszy rachunek zawiera opłaty miesięczne
za okres od dnia aktywacji usług do ostatniego
dnia okresu rozliczeniowego oraz za kolejny
okres rozliczeniowy.

14

Abonament
Numer telefonu

Plan cenowy – pozycje

podlegające opłacie
607XXXXXX
665XXXXXX
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iPlus firmowo 3 GB + 3 GB (Internet)
Do Usług dla Firm 70
Nawigacja Plus
Ochrona Internetu
Do Usług Bis 79,90
Pakiet dost. do Internetu NS

782XXXXXX

Abonament – łącznie

15 Inne usługi

Opłaty za aktywację oraz inne usługi,
np. zmiana numeru, wymiana karty SIM.

15

Numer telefonu

16

17 Podstawa naliczenia i rabat % – jeśli rabat
jest procentowy, w tym polu
są zaprezentowane szczegóły do jego
wyliczenia, czyli kwota będąca podstawą
naliczenia i rabat %.

18 Zestawienie pakietów

Zestawienie dostępnych pakietów
(GB, pakiety minut, SMS-ów itp.) i ich zużycie
w danym okresie rozliczeniowym. Tu również
wskazane są pakiety dostępne w przyszłym
okresie rozliczeniowym.

19 Usługi Premium Rate – to usługi

działające na numerach specjalnych
o podwyższonej opłacie (Premium Rate).
Dzięki nim można między innymi:

• pobrać na swój telefon dzwonki,
tapety czy gry;

• korzystać z serwisów rozrywkowych
(czaty towarzyskie, wróżby);

• brać udział w konkursach oraz loteriach
SMS-owych (na przykład w radiu
lub telewizji);

• otrzymać dostęp do płatnych materiałów
w Internecie;

47,97
86,10
12,30
8,61
79,90
10,00

199,09

WZÓR

Rachunek szczegółowy standardowy
Dłuższe rozmowy ze wszystkimi 180

16.04.2020
od 17.04.2020 do 16.05.2020

Wartość
netto PLN

Wartość
brutto PLN

4,10
30,00

5,04
36,90

34,10

Rabaty
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Numer telefonu

Szczegóły dotyczące rabatów

665XXXXXX

Rabat 47,97 zł na abonament

17 Podstawa
naliczenia i rabat %

Data

Wartość
netto PLN

Wartość
brutto PLN

-39,00

-47,97

-39,00

Zestawienie pakietów
Numer telefonu

665XXXXXX
782XXXXXX
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W bieżącym okresie

Opis pakietu

19

39,00
70,00
10,00
7,00
64,96
8,13

od 17.04.2020 do 16.05.2020

Data

Rabaty – łącznie

18

Wartość
brutto PLN

od 17.04.2020 do 16.05.2020
od 17.04.2020 do 16.05.2020

Szczegóły dotyczące
innych usług

Inne usługi - łącznie

prezentuje rabaty uwzględnione w danym
okresie rozliczeniowym. Przydzielane są dla
usługi telefonii komórkowej, jak i Internetu.

Wartość
netto PLN

Inne usługi

Usługa dla konta
665XXXXXX

16 Rabaty – jeśli zostały zastosowane, sekcja

Okres rozliczeniowy

Pakiet 120 min. na MN w UE
Limit roamingowy

[min]
[KB]

W przyszłym okresie

Dostępne

Zużyte

Przechodzą

Dodane

Dostępne

120
5546967

0
98876

0
0

120
5546967

120
5546967

Usługi Premium Rate (w tym SMS-y charytatywne)
Numer telefonu

Numer
Premium Rate

782xxxxxx

92526

Usługi Premium Rate – łącznie

Jednostka

Liczba

Wartość netto PLN

Wartość brutto PLN

25,00

30,75
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[SMS]

1

25,00

Informacje na temat numerów usług Premium Rate oraz podmiotów realizujących dodatkowe świadczenie
można znaleźć w rejestrze numerów wykorzystywanych do świadczenia usługi o podwyższonej opłacie,
prowadzonym przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w serwisie www.uke.gov.pl
Istnieje możliwość bezpłatnego uruchomienia blokady połączeń przychodzących lub wychodzących na numery usług lub
poszczególnych rodzajów usług o podwyższonej opłacie lub których cena przekracza ustanowioną cenę maksymalną.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.plus.pl/premium

• zapłacić za umieszczenie ogłoszenia
w Internecie.

Jeśli korzystasz z usługi „Rachunek szczegółowy standardowy”, do rachunku załączony jest szczegółowy wykaz usług.

Więcej na www.plus.pl

Wybierz swoje wszystko

