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Warianty serwisu SMS 
 
 

Zgłoszenia bądź też rezygnacji dokonuje się przez wadomość SMS 
 
na nr 0176-19 59 99 99. 
 
Zgłoszenia lub rezygnacji dokonują Państwo poprzez polecenie/komendę, która określa 
wszystkie ustawienia. Przy czym muszą Państwo zdecydować się na wariant serwisu SMS. 
 
Następujące tabele pokażą Państwu dopuszczalne komendy. Słowem wprowadzającym 
komendy W lub WOB określacie, czy chcecie nadal dodatkowo otrzymywać pisma 
powiadamiające z mpr jako użytkownik „W” czy też jako użytkownik „WOB” chcecie z nich 
zrezygnować. 
 
Tabela A: 
 
Serwis SMS wariant “W”: 
 
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 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 zgłoszenie 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 . 
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Tabela B: 
 
komenda SMS- polecnie/komenda opis 
 
Zgłoszenie dla 
serwisu SMS bez 
powiadomień 

 
WOB START  
Państwa_nr 
dostawcy Państwa_PIN 
 

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

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

 
WOB START  
Państwa_nr 
dostawcy 
Państwa_PIN GB 

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

 
Zgłoszenie tylko 
dla prób 
naruszenia-SMS 
bez 
powiadomienia 

 
WOB START  
Państwa_nr 
dostawcy 
Państwa_PIN V 

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

 
Zgłoszenie tylko 
dla prób narusze-
nia- 
i prób 
szczególnych- 
SMS bez 
powiadomienia 

 
WOB START  
Państwa_nr  
dostawcy  
Państwa_PIN VS 

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

 
rezygnacja 

 
WOB STOP 
Państwa_nr dostawcy 
Państwa_PIN 

 
Rezygnacja z serwisu SMS 

 
Zmiana nr tel. 

 
Odpowiednie zgłoszenie 
SMS 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. tel. 

 
Poszczególne części komendy W/WOB, START/STOP, nr dostawcy, PIN obowiązują tylko 
w podanej kolejności. W bądź też WOB oczekiwane jest jako pierwszy wpis, jako 
następny zaś START lub STOP, dalej nr dostawcy i na końcu PIN. Po wprowadzeniu PIN-u, 
za wyjątkiem dodatkowego parametru S lub GB w przypadku zgłoszenie dla wariantu 
prób szczególnych, nie może nastąpić żaden dodatkowy 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/Downloads/SMS-Service 


