DO NOTATNIKA

Rozmawiaj tanio z Polską już od pierwszego dnia pobytu w Anglii.

Z telefonu domowego BT

Z telefonu komórkowego

0844 862 0023
0871 518 0023

1p/min 24h/7 dni
na telefony komórkowe
6p/min 24h/7 dni

0.5p/min sms & rozmowa (24h/7dni) We
wszystkich sieciach w Wielkiej Brytanii.
1. Wyślij wiadomość z tekstem Brytania na
numer 80077 . Wiadomość kosztuje 5 GBP i
daje 5 GBP (0.5p/min lub 4.5p/min na tel.
komórkowe) kredytu na rozmowy lub
wiadomość z tekstem Brytania na numer
84459 który daje 3 GBP (0.5p/min lub 4.5p/min
na tel. komórkowe) kredytu na rozmowy.
2. Następnie zadzwoń do Polski używając
numeru dostępowego 0207..., poczekaj na
powitanie i wybierz numer w Polsce...
3. To wszystko - już możesz rozmawiać wypróbuj teraz!

1. Wyślij SMS o treści ANGLIA na 81616, aby
uzyskać £5 kredytu na smsy
2. Po otrzymaniu smsa potwierdzającego
pobranie opłaty £5 wylij smsa do Polski!
Tanie smsy do Polski! Smsuj do Polski
za 5p*!

3. Wiadomość zacznij od polskiego numeru,
na który chesz wysłać smsa, a następnie
wpisz treść wiadomości (np. 48123456789
Siemka). Wyślij wiadomość na 07797 807 377
Koszt: 5p + standardowy sms w W. Brytanii
Prosto i tanio. Spróbuj!

Więcej szczegółów na stronie www.polska-anglia.co.uk/tanierozmowy.htm

tanie rozmowy do Polski, o2, karty telefoniczne do Polski, cheap calls to Poland, cheap international
calls to Poland, tanie rozmowy telefoniczne z Polską, tanie rozmowy z Anglii, tanie połączenia do Polski,
najtańsze rozmowy do Polski, tanie rozmowy na komórki, tanie rozmowy do Polski na telefony
komórkowe, tanie rozmowy do Polski na komórke

DO PORTFELA
Rozmawiaj tanio z Polską już od pierwszego dnia pobytu w Anglii.

Z telefonu
domowego

0844 862 0023
0871 518 0023

1p/min 24h/7 dni
na telefony komórkowe
6p/min 24h/7 dni

0.5p/min sms & rozmowa 24h/7 dni w ramach darmowych minut w

Z telefonu
komórkowego

abonamencie! We wszystkich sieciach.
1. Wyślij wiadomość z tekstem Brytania na numer 80077 . Wiadomość
kosztuje 5 GBP i daje 5 GBP (0.5p/min lub 4.5p/min na tel. komórkowe)
kredytu na rozmowy lub wiadomość z tekstem Brytania na numer 84459
który daje 3 GBP (0.5p/min lub 4.5p/min na tel. komórkowe) kredytu na
rozmowy.
2. Następnie zadzwoń do Polski używając numeru dostępowego 0207...,
poczekaj na powitanie i wybierz numer w Polsce...
3. To wszystko - już możesz rozmawiać - wypróbuj teraz!

1. Wyślij SMS o treści ANGLIA na 81616, aby uzyskać £5 kredytu na
smsy
5 p* za smsa do
Polski!

2. Po otrzymaniu smsa potwierdzającego pobranie opłaty £5 wylij
smsa do Polski!
3. Wiadomość zacznij od polskiego numeru, na który chesz wysłać
smsa, a następnie wpisz treść wiadomości (np. 48123456789 Siemka).
Wyślij wiadomość na 07797 807 377
Koszt: 5p + standardowy sms w W. Brytanii
Prosto i tanio. Spróbuj!

Więcej szczegółów na stronie www.polska-anglia.co.uk/tanierozmowy.htm

tanie rozmowy do Polski, o2, karty telefoniczne do Polski, cheap calls to Poland, cheap international calls to Poland, tanie rozmowy telefoniczne z Polską, tanie rozmowy z Anglii, tanie
połączenia do Polski, najtańsze rozmowy do Polski, tanie rozmowy do Polski na telefony komórkowe, tanie rozmowy do Polski na komórke

REGULAMIN

Przed skorzystaniem z serwisu upewnij się, że osoba odpowiedzialna za opłatę rachunku wyraziła zgodę. Koszt połączenia z numerami dostępowymi 0207...lub 0208 jest zgodny z
obowiązującą taryfą Twojego operatora sieci telekomunikacyjnej. Zawsze sprawdź koszt z operatorem sieci przed użyciem usługi. Opłata za rozmowę pobierana jest od momentu
połączenia się z numerem dostępowym. Opłata pobierana jest za każdą minutę.

Do każdego połączenia należy dodać opłatę za rozpoczęcie rozmowy; wysokość opłaty za połączenie jest równa opłacie za minutę . Powyższe ceny obowiązują przy użyciu numeru
0207...lub 0208, za połączenie z którym obowiązują stawki pobierane przez daną sieć telefonii komórkowej. Przy połączeniu poprzez numer 0800... pobierana jest dopłata 1p/min, za
połączenie z 0800.. obowiązują stawki pobierane przez daną sieć telefonii komórkowej. Serwisy tanich rozmów dostępne są tylko w sieciach telefonicznych działających na terenie Wielkiej
Brytanii.

Jeżeli posiadasz darmowe minuty na numery stacjonarne w swoim abonamencie to połączenia z numerem 0208 497 1007 z Twojego tel efonu komórkowego mogą wliczać się w darmowe
minuty (zawsze sprawdź z operatorem sieci przed użyciem usługi).
Uwaga: jeżeli nie posiadasz darmowych minut lub połączenie z numerem dostępowym nie wlicza się w darmowe minuty, koszt połączenia za minutę wyniesie: 0.5p/min do Polski +
standardowy koszt połączenia z numerem 0207 lub 0208 pobieranym przez operatora Twojej sieci - zwykle ta opcja nie jest opłacalna. Szczegółowy cennik z telefonów na kartę (bez
abonamentu) podany jest tutaj: jak dzwonić do polski z telefonów na kartę. Kredyt jest ważny przez 90 dni od daty zakupu.

TEXT & TALK TERMS & CONDITIONS £1.5, £3 & £5 & £10

By using this service you consent to the Terms and Conditions as follows:

Terms & Conditions
You must have a UK mobile and have the bill payer's permission. This is a reverse-billed text service, cost of text to 67400 will be charged at £10.00 plus your standard network text
charge, cost of text to 80077 will be charged at £5.00 plus your standard network text charge, cost of text to 84459 will be charged at £3.00 plus your standard network text charge, cost of
text to 80876 will be charged at £1.50 plus your standard network text charge. A confirmation text informing you that your mo bile has been charged will be sent shortly thereafter. Credit
lasts for 90 days from day of first use. Cost of calls to the 0208 access number will be charged at your standard mobile rate to a landline or can be used as part of your mobile inclusive
minutes. Calls charged per minute. Prices are subject to change without prior notice. Calls made to mobiles may cost more, unless specifically mentioned in the destination list. We will
automatically top you up with £5.00 credit before your credit is about to run out. We will then charge your mobile with £5.00. To unsubscribe simply text STOP to 80077 at any time. If you
choose to unsubscribe, calls will disconnect once the credit is finished and a new text request with keyword to 80077 will have to be made for a further top up. A connection charge equal to
the rate per minute for the relevant destination is charged on each call. Content Provider contact details: Story Telecom, Britannia House, 958 High Road, London N12 9RY. Tel:
02084979210
Once your initial credit runs out you will be automatically topped up by a further £5. To opt out of the auto topup pl ease text STOP to 80077.

