
Stawki na obsługę ruchu telefonicznego dla usługi EPITEL. 
 

Połączenia stacjonarne kierowane do sieci Orange (TP S.A.) 

Usługa 

 

Okres Stawka za minutę 

Zakończenie połączeń w 

sieci Orange (dawniej TP 

S.A.) 

T1  

0,021 T2 

T3 

 

Połączenia stacjonarne kierowane do sieci Orange (TP S.A.) 

z nieprawidłowym numerem A 

Usługa 

 

Okres Stawka za minutę 

Zakończenie połączeń w 

sieci Orange 

(dawniej TP S.A.) bez 

prawidłowego A 

T1  

0,03 T2 

T3 

 

Połączenia stacjonarne kierowane do sieci GTS, Netia, Exatel, oraz innych NOL 

Usługa 

 

Okres Stawka za minutę 

Zakończenia połączeń 

kierowane od sieci NOL – np. 

GTS, Netia, Exatel 

 

T1  

0,045 T2 

T3 

 

 

 



Połączenia kierowane do sieci komórkowych z sieci operatora 

Nazwa operatora 

 

Stawka za min połączenia 

T1 T2 T3 

Orange  

 

0,05 

T-Mobile 

Polkomtel 

P4 

Centernet 

MVNO 

 

Opłaty za rozgłoszenia, utrzymanie numeracji, utrzymanie łącza  

Usługa Stawka (pln) 

Utrzymanie łącza w przypadku obsługi 

wyłącznie ruchu wychodzącego z sieci Leon 

do sieci Operatora 

0 

Utrzymanie łącza w przypadku obsługi ruchu 

wychodzącego z sieci Operatora do innych 

sieci (tranzyt). 

100,00 (miesięcznie) 

Utrzymanie numeracji 0 

Utrzymanie RN 0 

Rozgłoszenie numeracji 0 

Rozgłoszenie RN 0 

 

  



Opłaty za połączenia stacjonarne kierowane do sieci Operatora 

Usługa 

 

Okres Stawka za minutę 

Zakończenie połączeń w 

sieci Operatora 

 

T1 0,0273* 

T2 0,0273* 

T3 0,0273* 

 

 Leon pobiera prowizję za ruch zakańczany w sieci Operatora w wysokości 

19.5% od sumarycznej wartości tego ruchu 

PROWIZJA LEON BĘDZIE PRZEDMIOTEM NEGOCJACJI Z E-POŁUDNIE WRAZ 

ZE WZROSTEM WOLUMENU GENEROWANEGO RUCHU W PROJEKCIE 

EPITEL-HURT. 

 W przypadku nie przekroczenia miesięcznie ruchu zakańczanego w sieci 

Operatora kwoty 50pln netto, Leon zastrzega sobie prawo do rozliczeń 

kwartalnych 

 Stawki w powyższej tabeli są regulowane przez UKE i mogą zostać zmienione 

decyzją prezesa UKE. 

 

 

Opłaty za obsługę przenoszenia numerów: 

 Jeżeli operatorem macierzystym jest ORANGE – 25,39 pln + 10 pln netto 

 W przypadku innych operatorów macierzystych – 10 pln netto 

o Opłata dotyczy przeniesienia pojedynczego numeru lub zakresu DDI 

o W przypadku zmiany umów z którymkolwiek z operatorów i związaną z 

tym zmianą opłat, koszt przeniesienia ulegnie zmianie dla tego 

konkretnego operatora władającego numeracją macierzystą 

 


