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Cennik  
HotSpot w roamingu  
 

Opłaty za korzystanie z sieci punktów dostępowych HotSpot w roamingu. 

Opłata za czas połączenia (dla Abonentów sieci Era):  

Kraj Operator 
Opłata 

 za każde rozpoczęte10 minut 

Austria T-Mobile 
5,00 zł netto 
6,15 zł z VAT 

Czechy T-Mobile 
4,40 zł netto 
5,41 zł z VAT 

Finlandia TeliaSonera 
6,40 zł netto 
7,87 zł z VAT 

Holandia T-Mobile 
4,40 zł netto 
5,41 zł z VAT 

Niemcy T-Mobile 
5,00 zł netto 
6,15 zł z VAT 

Niemcy T-Com 
5,00 zł netto 
6,15 zł z VAT 

Węgry T-Mobile 
5,20 zł netto 
6,40 zł z VAT 

Wielka Brytania T-Mobile 
4,40 zł netto 
5,41 zł z VAT 

 

Operator 
Opłata 

 za każde rozpoczęte10 minut 

WeRoam 
6,40 zł netto 
7,87 zł z VAT 

 

Specyficzne lokalizacje - Opłata za czas połączenia (dla Abonentów sieci Era):  

Operator Specyficzna lokalizacja 
Opłata 

 za każde rozpoczęte 10 minut 

Samoloty Lufthansa* 
6,40 zł netto 
7,87 zł z VAT 

T-Mobile 

Wybrane poczekalnie Lufthansa 
6,40 zł netto 
7,87 zł z VAT 

* Usługa dostępna w niektórych samolotach Lufthansa, zgodnie z przepisami Lufthansa i wskazaniami załogi. 
Za pośrednictwem sieci WeRoam sieć Era udostępnia usługę Hotspot w roamingu w kilkudziesięciu krajach, na 6 
kontynentach. Szczegółowa lista krajów i sieci jest dostępna na www.era.pl 
 
Korzystanie z usługi HotSpot w roamingu wymaga aktywnej usługi HotSpot w sieci Era na terenie kraju. Z usługi 
HotSpot w roamingu nie mogą korzystać użytkownicy HotSpot w sieci Era, którzy korzystają z usługi na zasadach 
przedpłaconych tj. takich, przy których płatność za korzystanie z HotSpot realizowana jest za pomocą kuponu lub karty 
kredytowej 
 
Aktualna lista stacjonarnych punktów dostępowych HotSpot w roamingu znajduje się na stronie http://www.era.pl. 
Z przyczyn technicznych Era nie gwarantuje dostępności oraz jakości usługi w sieciach innych operatorów. 
 
 
Cennik ważny od 16.09.2006 r. Podatek VAT od usług telekomunikacyjnych wynosi 23%.  
Podatek VAT jest naliczany oddzielnie od każdej z pozycji faktury. 
 
Objaśnienia 
W szczególnych wypadkach istnieje możliwość opóźnienia w przekazaniu danych od operatorów zagranicznych - 
wówczas opłaty za roaming mogą być uwzględnione w następnych Cyklach rozliczeniowych. Opłaty za usługę 
Roamingu będą doliczane do faktury w złotych. 
 
Postanowień niniejszego dokumentu określających wysokość opłat nie należy traktować jako zapewnienia ich 
stosowania do operatorów lub specyficznych lokalizacji udostępnionych w przyszłości. W przypadku rozszerzenia 
zakresu usługi HotSpot w roamingu o nowych operatorów lub specyficzne lokalizacje związane z odmiennym 
poziomem opłat niniejszy dokument zostanie stosownie uzupełniony o informację dotyczącą ceny. 

 
 

 
 


