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Cennik Usług dla Firm 
 

 

Numer specjalny 
Numer specjalny to usługa umożliwiająca tworzenie serwisów rozrywkowych i informacyjnych dostępnych dla 
Abonentów i Użytkowników końcowych Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. oraz abonentów lub użytkowników 
dostawców świadczących usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem sieci Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. Przy 
wykorzystaniu tej usługi można organizować konkursy, głosowania, badania opinii publicznej, serwisy informacyjne itp. 
Abonenci i Użytkownicy końcowi Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. lub użytkownicy dostawców świadczących usługi 
telekomunikacyjne z wykorzystaniem sieci Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. korzystają z wybranego serwisu 
dzwoniąc pod wskazany numer. Opłaty ponoszone przez Abonentów i Użytkowników końcowych Polskiej Telefonii 
Cyfrowej Sp. z o.o. oraz abonentów lub użytkowników dostawców świadczących usługi telekomunikacyjne z 
wykorzystaniem sieci Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., są zgodne z cennikiem posiadanej taryfy. 
 
Cena usługi– zgodnie z ofertą indywidualną 
 
 

SMS specjalny  
SMS specjalny to usługa umożliwiająca tworzenie serwisów rozrywkowych i informacyjnych dostępnych dla Abonentów 
i Użytkowników końcowych Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. oraz abonentów lub użytkowników dostawców 
świadczących usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem sieci Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. Przy jej 
wykorzystaniu można organizować konkursy, głosowania, badania opinii publicznej, serwisy informacyjne itp. Abonenci 
i Użytkownicy końcowi Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. oraz abonenci lub użytkownicy dostawców świadczących 
usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem sieci Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. korzystają z wybranego serwisu 
wysyłając SMS pod wskazany numer. Opłaty ponoszone przez Abonentów i Użytkowników końcowych Polskiej 
Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. oraz abonentów lub użytkowników dostawców świadczących usługi telekomunikacyjne z 
wykorzystaniem sieci Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., są zgodne z cennikiem posiadanej taryfy. 
 
 

Cena usługi– zgodnie z ofertą indywidualną 

MMS specjalny  
MMS specjalny to usługa umożliwiająca tworzenie serwisów rozrywkowych i informacyjnych dostępnych dla Abonentów 
i Użytkowników końcowych Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. oraz abonentów lub użytkowników dostawców 
świadczących usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem sieci Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., posiadających 
aktywną usługę MMS oraz telefon lub urządzenie z poprawną konfiguracją MMS. Przy wykorzystaniu usługi MMS 
specjalny można organizować konkursy, głosowania, badania opinii publicznej, serwisy informacyjne itp. Abonenci i 
Użytkownicy końcowi Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. oraz abonenci lub użytkownicy dostawców świadczących 
usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem sieci Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. korzystają z wybranego serwisu 
wysyłając MMS pod wskazany numer. Opłaty ponoszone przez Abonentów i Użytkowników końcowych Polskiej 
Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. oraz abonentów lub użytkowników dostawców świadczących usługi telekomunikacyjne z 
wykorzystaniem sieci Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., są zgodne z cennikiem posiadanej taryfy. 
 
 

Cena usługi– zgodnie z ofertą indywidualną 
 
 

Internet dla biznesu 
Internet dla biznesu to usługa umożliwiająca dostęp do zasobów sieci Internet za pośrednictwem stałego łącza.  
Usługa pozwala na: 

• zarządzanie dostępem do Internetu dla użytkowników lokalnych sieci firmowych lub całych sieci korporacyjnych,  

• udostępnianie publicznych serwisów internetowych bezpośrednio z serwera korporacyjnego oraz połączenie 
dostępnych w Internecie serwisów z zasobami sieci lokalnych 

Cena – zgodnie z ofertą indywidualną 
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EraInternet dla biznesu (APN: eranet) 
EraInternet dla biznesu to usługa umożliwiająca Abonentowi Era dostęp do Internetu z wykorzystaniem publicznych 
adresów IP. Usługa jest przeznaczona dla Użytkowników biznesowych korzystających z aplikacji wymagających 
publicznego adresu IP przy dostępie do Internetu – głównie informatycznych rozwiązań, umożliwiających dostęp do 
sieci wewnętrznych. 

Opłata Abonamentowa bezpłatna 

Opłata Abonamentowa 
10,00 zł netto 
12,30 zł z VAT  

Opłata za transmisję 
danych 

zgodnie z planem taryfowym 

 
 

Transfera 
Transfera jest usługą pakietowej transmisji danych w wydzielonej podsieci Klienta, tzw. „prywatny APN” (APN – Access 
Point Name) i przeznaczoną dla Abonentów Era.  
W zależności od potrzeb usługa zapewnia komunikację pomiędzy urządzeniami mobilnymi wyposażonymi w karty SIM 
Operatora, wewnątrz wydzielonej podsieci lub między urządzeniami mobilnymi wyposażonymi w karty SIM Operatora a 
urządzeniami dołączonej sieci zewnętrznej. 
 
Cena usługi – zgodnie z ofertą indywidualną 
 
 
 

Bezpośrednie podłączenie do SMSC* 
Bezpośrednie podłączenie do SMSC to usługa pozwalająca na stworzenie profesjonalnego, szybkiego i taniego 
systemu wymiany dużej liczby wiadomości tekstowych SMS do i od użytkowników telefonów komórkowych lub 
urządzeń wyposażonych w karty SIM. Usługa działa w oparciu o autonomiczny system zbudowany na bazie 
bezpośredniego połączenia do centrum SMS sieci Era przy użyciu protokołu TCP/IP. 
* centrum SMS sieci Era 

 
Cena usługi – zgodnie z ofertą indywidualną 
 

Bezpośredni dostęp do sieci Era 
Bezpośredni dostęp do sieci Era to usługa, która dzięki połączeniu firmowej centrali abonenckiej (PBX) bezpośrednim 
łączem z siecią Operatora, zapewnia redukcję kosztów połączeń z firmowych telefonów stacjonarnych. Oprócz tego, 
podłączając centrale do sieci Era, firma zyskuje 30 dodatkowych linii (łącze ISDN 30B+D), dodatkowy numer dostępowy 
do centrali oraz dostęp do usług transmisji danych. Usługa umożliwia realizowanie z telefonów stacjonarnych tańszych 
połączeń: lokalnych, międzystrefowych, międzynarodowych oraz połączeń do sieci komórkowych. Ponadto, dzięki 
wykorzystaniu stacjonarnego zakresu numeracyjnego, usługa pozwala na zdefiniowanie prywatnego planu 
numeracyjnego integrującego telefony komórkowe i stacjonarne klienta w jeden logiczny system numeracji tak, aby 
pojedynczy użytkownik posiadał identyczną końcówkę dla obu rodzajów telefonów: stacjonarnego i komórkowego. 
Możliwe jest również przeniesienie do sieci Operatora zakresów numeracji stacjonarnej dotychczas wykorzystywanych 
w centrali abonenckiej klienta 
 
Cena – zgodnie z ofertą indywidualną 
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Bezpośredni dostęp do Platformy Lokalizacyjnej  
 
Bezpośredni dostęp do Platformy lokalizacyjnej to usługa umożliwiająca szybkie, proste i wygodne ustalanie 
współrzędnych geograficznych kart SIM znajdujących się w telefonie komórkowym lub innym urządzeniu 
wykorzystującym sieć GSM. Usługa adresowana jest do firm, które poszukują rozwiązań wspomagających zarządzanie 
informacjami lokalizacyjnymi i zwiększających efektywność zarządzania znajdującymi się w terenie pracownikami. 
Usługa realizowana jest poprzez bezpieczne połączenie internetowe z Platformą lokalizacyjną Operatora przy użyciu 
protokołu TCP/IP lub poprzez wiadomości SMS. 
 

Aktywacja (za każdą kartę SIM) 
10,00 zł 

12,30 zł z VAT 

Opłata Abonamentowa (za 
każdą kartę SIM) 

10,00 zł 
12,30 zł z VAT 

Opłata za pojedynczą lokalizację Opłata jak za wysłanie SMS - zgodnie z cennikiem obowiązującym dla planu 
taryfowego, na którym jest aktywna karta SIM z numerem zarządzającym 

 

Cennik ważny od 5.07.2009 r. Podatek VAT od usług telekomunikacyjnych wynosi 23%. 
Cennik ważny z załącznikami cenowymi i cennikami taryf biznesowych oferowanych przez Operatora z wyłączeniem 
taryf: Halo Biznes, Biała Biznes, Po prostu Biznes, Błękitna Biznes, Granatowa Biznes, VIP Biznes i Era Biznes oraz 
taryf promocyjnych opartych na tych taryfach. 
 

 
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 Operatora z tytułu świadczenia usług 
telekomunikacyjnych, rozpoczynający się i kończący się we wskazanych przez sieć Era na fakturze dniach miesięcy 
kalendarzowych. Operator zastrzega sobie prawo obciążenia faktury Abonenta w późniejszych Cyklach rozliczeniowych 
z tytułu wykonania usług krajowych, międzynarodowych lub w sieci innego operatora. 
 
Lokalizacja 
Usługi lokalizacyjne pozwalają uzyskać informacje dotyczące położenia kart SIM Operatora należących do klienta i 
znajdujących się w zasięgu sieci Era. 
 
Opłaty Abonamentowe 
Opłaty Abonamentowe są naliczane za Cykl rozliczeniowy i płatne z góry. Opłaty Abonamentowe oraz jednostki w nich 
zawarte są rozliczane proporcjonalnie do liczby dni, w których w danym Cyklu rozliczeniowym wybrana taryfa lub usługa 
była aktywna. 
 
Połączenia 
Połączenia z numerami niewymienionymi w cennikach i materiałach informacyjnych Operatora mogą być zablokowane.  
 
Operator 
Operator – Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. 
 


