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Cennik  
HotSpot w sieci Era 
 

 

Opłaty za korzystanie z sieci punktów dostępowych HotSpot w sieci Era (dwa sposoby 

korzystania do wyboru): 

 

I. Opłata za czas połączenia (dla Abonentów sieci Era): 
 

 Dla Abonentów sieci Era 

Opłata za każdą godzinę  
9,00 zł 

11,07 zł z VAT 
Opłaty naliczane są za każde rozpoczęte 15 minut.  
Podatek VAT od usług telekomunikacyjnych wynosi 23%.  
 

II. Kupon: 
 

 

Dla wszystkich 
użytkowników HotSpot w 

sieci Era 
Ilość godzin dostępnych na kuponie  3 
Cena kuponu 35,00 zł z VAT 

Opłaty naliczane są za każde rozpoczęte 15 minut.  
Doładowanie kuponem przedłuża ważność konta o 185 dni od daty doładowania. 
Kupon można również nabyć w Internecie płacąc kartą kredytową, po zalogowaniu się w 
punkcie dostępowym HotSpot. 

Do cen netto doliczany jest podatek VAT w wysokości 23% naliczany zgodnie z art. 19 
ust. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, w chwili 
sprzedaży kuponu. 
 
Cennik ważny od 5.07.2009 r. Podatek VAT jest naliczany oddzielnie od każdej z pozycji 
faktury. 
 
Objaśnienia: 
Aktualna lista punktów dostępowych HotSpot w sieci Era dostępna jest na stronie www.erahotspot.pl  
 
Abonenci, którzy aktywowali usługę HotSpot w sieci Era - Opłata Abonamentowa do 31.08.2006 r. mogą korzystać z warunków oferty 
obowiązującej do 31.08.2006 r. W przypadku dezaktywacji usługi HotSpot - Opłata Abonamentowa ponowna aktywacja nie jest 
możliwa. W takim przypadku Abonent może skorzystać z oferty obowiązującej od 1.09.2006 r. 
 

 HotSpot – Opłata Abonamentowa 

Ilość godzin wliczonych w Opłatę Abonamentową 3 

Opłata Abonamentowa 
19,00 zł 

23,37 zł z VAT 
Opłata za każdą godzinę po wykorzystaniu ilości 
godzin wliczonych w Opłatę Abonamentową 

6,33 zł 
7,79 zł z VAT 

Opłaty naliczane są za każde rozpoczęte 15 minut.  
Opłaty Abonamentowe są naliczane za Cykl rozliczeniowy i płatne z góry. Opłaty Abonamentowe są rozliczane proporcjonalnie od 
momentu aktywacji do czasu obowiązywania wybranej taryfy lub usługi w danym Cyklu rozliczeniowym. 
Niewykorzystane godziny wliczone w Opłatę Abonamentową nie przechodzą do następnego Cyklu rozliczeniowego. 
Minimalny okres, na jaki można zamówić usługę to jeden pełny Cykl rozliczeniowy. Aktywacja lub dezaktywacja usługi jest możliwa 
tylko raz w Cyklu rozliczeniowym. 
Podatek VAT od usług telekomunikacyjnych wynosi 23%. 

 
 
 
 

 
 


