
Cennik ze zmianami z dnia 12.10.2010 r. i 01.01.2011 r. 

 

Cennik  
BlackBerry

®
 wersja korporacyjna  

(APN: blackberry.net) 
 

Usługa BlackBerry
® 

 wersja korporacyjna  
Opłata Abonamentowa (za każdą kartę SIM) 

80,00 zł netto 
98,40 zł z VAT 

Korzystanie z usługi na terenie kraju nie powoduje naliczania dodatkowych opłat za transmisje danych. 
Dodatkowo wymagane jest posiadanie oprogramowania, które zapewnia Klientowi integrację z jego systemem poczty korporacyjnej oraz 
terminala lub telefonu działającego w technologii BlackBerry

®
.  

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. oferuje oprogramowanie w ramach ofert indywidualnych. 
 

BlackBerry
®
 za granicą 

Poza granicami kraju Abonent może wybrać jeden z poniższych wariantów naliczania opłat za transmisję danych: opłaty naliczane za 
transmisję danych lub miesięczny Pakiet BlackBerry

®
 Roaming 

 
Korzystanie z usługi poza granicami kraju powoduje naliczanie opłat za transmisję danych. 

BlackBerry
 ®

 Roaming 
BlackBerry

®
 za granicą 

 (APN: blackberry.net) dla Abonentów korzystających z 
usługi Era Eurotaryfa i Strefy* 

dla Abonentów korzystających z 
pozostałych usług Roamingowych** 

Pakiet BlackBerry
®
 Roaming  

Opłata Abonamentowa za 
kartę SIM 

bezpłatny bezpłatny 
120,00 zł netto 
147,60 zł z VAT 

 Opłata za korzystanie 
1,66 zł netto 
2,04 zł z VAT  

opłata za każde 10 kB  

4,98 zł netto 
6,13 zł z VAT  

opłata za każde 20 kB  
 

bezpłatne* 

 
Dla Abonentów korzystających z usługi Era Eurotaryfa i Strefy: Opłaty naliczane są za każde rozpoczęte 10 kB, oddzielnie za dane 
wysłane i odebrane na poziomie protokołu internetowego (IP); 1kB=1024B. Po zakończeniu połączenia lub o godz 24.00 (czasu polskiego) 
dane są zaokrąglane w górę, do pełnej jednostki taryfikacyjnej. 
 
* Jeżeli w danym Cyklu rozliczeniowym łączna ilość danych przekroczy 15MB dla jednej karty SIM łącznie za dane wysłane i odebrane, 
opłaty za kolejne dane będą naliczane zgodnie z cennikiem usługi BlackBerry

®
 Roaming za każde 10 kB oddzielnie za dane wysłane i 

odebrane. Niewykorzystane w danym Cyklu rozliczeniowym dane nie przechodzą do następnego Cyklu rozliczeniowego. 
 
Dla Abonentów korzystających z pozostałych usług Roamingowych: 
Opłaty naliczane są za każde rozpoczęte 20 kB, łącznie za dane wysłane i odebrane na poziomie protokołu internetowego (IP); 1 kB = 

1024 B. Po zakończeniu połączenia lub o godz. 24.00 (czasu polskiego) dane są zaokrąglane w górę, do pełnej jednostki taryfikacyjnej. 
 
** Jeżeli w danym Cyklu rozliczeniowym łączna ilość danych przekroczy 3MB dla jednej karty SIM łącznie za dane wysłane i odebrane, 
opłaty za kolejne dane będą naliczane zgodnie z cennikiem usługi BlackBerry

®
 Roaming za każde 20 kB łącznie za dane wysłane i 

odebrane. Niewykorzystane w danym Cyklu rozliczeniowym dane nie przechodzą do następnego Cyklu rozliczeniowego. 
 
Szczegółowe informacje dotyczące listy sieci i krajów, w których można korzystać z usługi Pakietowej transmisji danych za granicą są 
dostępne na stronie www.era.pl 
Usługa BlackBerry

®
 Roaming wymaga dodatkowej aktywacji. Usługi BlackBerry

®
 Roaming i Pakiet BlackBerry

®
 Roaming dostępne są tylko 

z aktywną usługą BlackBerry
®
 wersja korporacyjna oraz usługą Roamingu. 

 
Cennik ważny od 5.07.2009 r. Podatek VAT od usług telekomunikacyjnych wynosi 23%. 
Cennik ważny dla Abonentów taryf: Firma, Nowy Pakiet Biznes, Nowy Pakiet Biznes Firma, Pakiet Biznes, Pakiet Biznes Firma, Era 
Komfort Biznes, Nowa Era Biznes i TAKAjakTY, Era Biznes a także taryf (dla których dostępna będzie usługa BlackBerry) oferowanych 
przez Operatora po 5.07.2009 r. podmiotom posiadającym numer REGON,  
 
Objaśnienia: 
Opłaty za usługi są zaokrąglane do pełnego grosza. Podatek VAT jest naliczany oddzielnie od każdej z pozycji faktury. 
 
Cykl rozliczeniowy 
Okres, za który dokonywane są rozliczenia zobowiązań Abonenta wobec Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. z tytułu świadczenia usług 
telekomunikacyjnych, rozpoczynający się i kończący się we wskazanych przez Polską Telefonię Cyfrową Sp. z o.o. na fakturze dniach 
miesięcy kalendarzowych. Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo obciążenia faktury Abonenta w późniejszych 
Cyklach rozliczeniowych z tytułu wykonania usług krajowych, międzynarodowych lub w sieci innego operatora. 
 
BlackBerry

®
 

BlackBerry
®
 jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Research in Motion UK Limited Company. 

 
Operator 
Operator – Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. 
 
Opłaty Abonamentowe 
Opłaty abonamentowe są naliczane za Cykl rozliczeniowy i płatne z góry. Opłaty Abonamentowe oraz jednostki w nich zawarte (dane) są 
rozliczane proporcjonalnie do liczby dni, w których w danym Cyklu rozliczeniowym wybrana taryfa lub usługa była aktywna. 

 


