Cennik
Taryfa telemetryczna
Taryfa telemetryczna to usługa, która pozwala obniżyć koszty przesyłania informacji w firmie. Jest przeznaczona do obsługi
wzmożonego ruchu SMS-ów lub transmisji danych. Główne korzyści wynikające z tej usługi to atrakcyjne ceny SMS-ów,
transmisji danych oraz 3 opcjonalne pakiety SMS. Klienci, do których głównie adresowana jest Taryfa telemetryczna to m.in.:
agencje ochrony, firmy transportowe czy firmy pomiarowe.
Warunkiem korzystania z Taryfy telemetrycznej jest posiadanie minimum 20 kart SIM aktywnych na tej taryfie.
Opłata Abonamentowa

15,90 zł netto
19,56 zł z VAT

Połączenia krajowe do wszystkich operatorów bez względu
na porę dnia (opłata za minutę połączenia)

1,64 zł netto
2,02 zł z VAT

Przesyłanie danych do sieci Era (opłata za minutę
połączenia krajowego)

0,50 zł netto
0,62 zł z VAT

Przesyłanie danych do innych sieci (opłata za minutę
połączenia krajowego)

1,35 zł netto
1,66 zł z VAT

0,15 zł netto
0,18 zł z VAT
Blokowanie połączeń
bezpłatne
Rachunek szczegółowy
bezpłatne
OPŁATY ZA POŁĄCZENIA KRAJOWE ORAZ TRANSMISJĘ DANYCH NALICZANE SĄ ZA KAŻDE ROZPOCZĘTE
30 SEKUND - POŁOWA STAWKI.
Przesłanie jednej krótkiej wiadomości tekstowej SMS

Przydzielenie dodatkowego numeru do przesyłania danych odbywa się na prośbę Abonenta (opłata aktywacyjna 20 zł netto).
Standardowo Klient korzysta z transmisji bez dodatkowego numeru.
Ceny i usługi dla Taryfy telemetrycznej nie zawarte w Cenniku Usług dla Firm są takie same jak dla taryfy Biznes 10 (zgodnie z
Cennikiem Usług Era Biznes).
Opcjonalne pakiety SMS
pakiet SMS 300
pakiet SMS 150
pakiet SMS 75
Liczba SMS-ów wliczonych w
300
150
75
Opłatę Abonamentową
Opłata Abonamentowa za
36,00 netto
19,50 netto
10,50 netto
korzystanie z pakietu
44,28 zł z VAT
23,99 zł z VAT
12,92 zł z VAT
Pakiety SMS mogą być aktywowane tylko do Taryfy telemetrycznej. W Cyklu rozliczeniowym może być aktywowany tylko jeden
wybrany pakiet SMS. Niewykorzystane SMS-y nie przechodzą do następnego cyklu
Korzystanie z Internet za granicą wymaga posiadania aktywnej usługi Internet w Polsce oraz aktywnej usługi Roaming.
Szczegółowe informacje dotyczące listy sieci i krajów, w których można korzystać z usługi Internet za granicą oraz informacje
dotyczące Stref są dostępne na stronie www.era.pl
Ceny i usługi dla Taryfy telemetrycznej nie zawarte w niniejszym cenniku są takie same jak dla taryfy Biznes 10 (zgodnie z
Cennikiem Usług Era Biznes) z wyłączeniem bezpłatnych minut i bezpłatnych SMS-ów, usług: Między nami, Era Tandem oraz
usług dostępnych w pakietach: Dla Wszechstronnych (z tego pakietu dostępne są tylko usługi: Blokowanie połączeń i Rachunek
szczegółowy), Dla Ciekawych, Dla Zaawansowanych, które nie są dostępne w Taryfie telemetrycznej.
Cennik ważny od 5.07.2009 r. Podatek VAT od usług telekomunikacyjnych wynosi 23%

Odesłanie w kwestii usług roamingowych
Ceny usług roamingowych oraz dotyczące ich objaśnienia znajdują się w Cenniku Usług Roamingowych „Nowy Roaming –
Europa i Świat nr 6 dla Abonentów Taryf Biznesowych”.

Objaśnienia:
Opłaty za usługi są zaokrąglane do pełnego grosza. Podatek VAT jest naliczany oddzielnie od każdej z pozycji faktury.
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.
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 Telefonią Cyfrową Sp.
z o.o. 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.
Połączenia
Połączenia z numerami niewymienionymi w cennikach i materiałach informacyjnych Operatora mogą być zablokowane.
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