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Warianty serwisu SMS 

 
Rejestracji lub wyrejestrowania dokonuje się poprzez SMS na numer 0176-19 59 99 99. 
 
Żądana rejestracja lub wyrejestrowanie odbywa się za pomocą sekwencji poleceń, która definiuje 
wszystkie ustawienia. Należy wybrać wariant usługi SMS. W poniższej tabeli przedstawiono 
dopuszczalne sekwencje poleceń.  
 

polecenie SMSwariant 
Sekwencji 

opis 

 
Zgłoszenie do 
serwisu SMS 

 
W START 
Państwa nr dostawcy 
Państwa PIN 

 
Zgłoszenie do serwisu SMS w pełnym 
zakresie wykorzystania, tzn. próby 
jakości-SMS, próby ogólne (pobierane w 
gospodarstwie)-SMS i badania/próby 
szczególne/specjalne-SMS 

 
Zgłoszenie tylko 
dla prób 
specjalnych 

 
W START 
Państwa_nr dostawcy 
Pństwa_PIN S 

 
Zgłoszenie do serwisu SMS dla prób 
specjalnych i bez prób jakości-SMS 

 
Zgłoszenie tylko 
dla prób 
naruszenia-SMS 

 
W START  
Państwa_nr dostawcy 
Państwa_PIN V 

 
Zgłoszenie do serwisu SMS tylko dla prób 
przekraczajacych dopuszczalne wartości 
(=próby naruszenia) 

 
Zgłoszenie tylko 
dla prób naruszenia- 
i prób specjalnych - SMS  

 
W START  
Państwa_nr dostawcy  
Państwa_PIN SV 

 
Zgłoszenie do serwisu SMS tylko dla prób 
przekraczajacych dopuszczalne wartości 
(=próby naruszenia) i prób specjalnych 

 
Zgłoszenie tylko 
dla prób jakości- 
SMS i prób ogólnych-SMS 

 
W START 
Państwa_nr dostawcy 
Państwa_PIN GB 

 
Zgłoszenie do serwisu SMS dla prób 
jakości-SMS i prób ogólnych-SMS bez 
prób specjalnych-SMS 

 
Rezygnacja 

 
W STOP 
Państwa_nr dostawcy 
Państwa_PIN 

 
Rezygnacja z serwisu SMS 

Zmiana nr tel. Odpowiednie zgło-
szenie SMS 
należy wysłać z 
nowego tel.kom. jak 
wyżej 

Aby zmienić nr tel. kom. Należy dokonać 
zgłoszenia do odpowiedniego serwisu 
SMS z telefonu z nowym nr. Serwis SMS 
zostanie wtedy automatycznie 
ustawionyny na nowy nr . 

 
Poszczególne części polecenia W, START/STOP, numer dostawcy, PIN są ważne tylko w podanej 
kolejności. Jako pierwszy wpis oczekiwany jest W, następnie START lub STOP, potem numer 
dostawcy i na końcu PIN. Za wyjątkiem dodatkowego parametru S, V, SV lub GB, po PIN nie może 
następować żaden inny wpis. 
 

Poszczególne części komendy należy wprowadzać każdorazowo osobno przez spację. 
Jako separatory akceptuje się również ukośnik, przecinek i myślnik ( / , - ). 
 
Informacje dotyczące warunków użytkowania i kosztów znajda Państwo na str. internetowej: 
https://www.mpr-bayern.de/pl 


