Załącznik cenowy oferty taryfa Era Fun
w systemie Era Mix
Usługi krajowe
Opłaty za połączenia, SMS-y i MMS-y.
Minuta połączenia do
Minuta połączenia
0,70 zł z VAT
wszystkich sieci krajowych
SMS do wszystkich
krajowych sieci
SMS
0,20 zł z VAT
komórkowych
MMS do wszystkich
krajowych sieci
MMS
0,41 zł z VAT
komórkowych
Naliczanie 1s /1 s – opłaty za połączenia naliczane są za każdą sekundę - 1/60 stawki
minutowej.
Abonent taryfy Era Fun zobowiązuje się do utrzymania konta aktywnego na połączenia
wychodzące przez okres trwania Umowy terminowej.
Uzupełnienie konta na terenie Polski
wysłanie Ekspresowego kodu
*111*14-cyfrowy kod uzupełniający#
lub Elektroniczne uzupełnienie konta

bezpłatne

lub połączenie z numerem *9898
Pozostałe usługi i warunki świadczenia usług niewymienione w niniejszym Załączniku cenowym
są zgodne z warunkami opisanymi w Załączniku cenowym oferty Usługi dla taryfy Era Fun w
systemie Era Mix.
Załącznik cenowy ważny od 1.03.2010 r.
Do cen netto doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%. Stan konta oraz kwota za
połączenia, SMS-y i usługi są rozliczane według cen netto. Przy informowaniu Klienta o stanie
konta podawana jest kwota w wartości brutto (z VAT), zaokrąglonej do pełnego grosza.

Odesłanie w kwestii usług roamingowych
Ceny usług roamingowych oraz dotyczące ich objaśnienia znajdują się w „Cenniku usług roamingowych Nowy Roaming – Europa i Świat
nr 7 dla Abonentów Mix”.

Objaśnienia
Warunkiem koniecznym do korzystania z danej usługi jest posiadanie aktywnego konta z kwotą wystarczającą na
pobranie opłaty za tę usługę. W przypadku połączeń wymagane jest posiadanie minimalnej kwoty na koncie
w wysokości opłaty za minutę połączenia.
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Dotychczasowe numery skrócone: 9797, 9898, 9602 od dnia 1.10.2008 r. należy poprzedzać wybierając na
klawiaturze symbol „*” tj. odpowiednio *9797, *9898, *9602. Po dniu 31.10.2008 r. numer 9797 będzie nieaktywny.
Pozostałe numery, wymienione w zdaniu powyżej niepoprzedzone gwiazdką będą działały na dotychczasowych
warunkach do odwołania jednakże nie dłużej niż do dnia 31.12.2010 r.
Abonenckie Usługi Specjalne 19 XYZ (5 cyfr)
Połączenia do użytkowników krajowych sieci stacjonarnych dotyczą również połączeń na numery skrócone
Abonenckich Usług Specjalnych 19 XYZ.
Erajednostki
Erajednostki mogą być wykorzystane jedynie na połączenia krajowe do Abonentów sieci Era, Użytkowników
systemu Tak Tak, Użytkowników i Abonentów Heyah (w tym 602 913 i 602 951 000) i krajowych sieci
stacjonarnych oraz SMS-y do Abonentów sieci Era, Użytkowników systemu Tak Tak, Użytkowników systemu
blueconnect starter, Użytkowników i Abonentów Heyah, z wyłączeniem transmisji danych (w tym WAP +48 604 02
02 02 i Internet +48 604 01 01 01), przekierowań oraz połączeń z numerami bezpłatnymi i usługowymi, a także z
wyłączeniem SMS-ów specjalnych, głosowych i SMS-ów wysyłanych w usłudze SIMextra oraz innych SMS-ów
bezpłatnych i usługowych. Erajednostki mogą być wykorzystane tylko wtedy, jeśli konto jest aktywne dla połączeń
wychodzących i stan konta jest dodatni. W pierwszej kolejności z konta pobierane są Erajednostki. Dostępne w
ramach Erajednostek minuty i SMS-y są wymieniane, zgodnie z zasadą: 1 Erajednostka = 1 minuta połączenia = 4
wiadomości SMS. Minuty przysługujące w ramach Erajednostek są odliczane zgodnie z naliczaniem połączeń
krajowych.
Operator
Operator – Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o.
Połączenia
Połączenia z numerami *9797 i Infoliniami bezpłatnymi mogą być zrealizowane, jeśli konto jest aktywne na
połączenia wychodzące i stan konta jest dodatni.
Połączenia z numerami niewymienionymi w cennikach i materiałach informacyjnych sieci Era mogą być
zablokowane.
Opłaty za połączenia krajowe i międzynarodowe dotyczą także usług: przesyłania danych, połączeń z: WAP +48
604 02 02 02 i Internet +48 604 01 01 01. Połączenia te nie wykorzystują Erajednostek.
Wiadomości SMS i MMS
Pojedyncza wiadomość tekstowa SMS składa się z maksymalnie 160 znaków. Wykorzystywany aparat
telefoniczny oraz elementy graficzne i specjalne mogą zmniejszać maksymalną liczbę znaków dostępną w jednym
SMS-ie, tzn. jeden SMS może zawierać mniej niż 160 znaków. Do elementów specjalnych zalicza się litery
charakterystyczne dla polskiego alfabetu (np. ą, ę, ł), znaki niewystępujące w alfabecie łacińskim, znaki narodowe.
W przypadku przesyłania wiadomości zawierającej elementy specjalne, tekst pojedynczego SMS-a składa się
z mniejszej liczby niż 160 znaków i może być dzielony na odpowiednią liczbę SMS-ów, z których każdy obciążany
jest opłatą zgodnie z cennikiem.
Maksymalna wielkość pojedynczej wiadomości MMS wynosi 300 kB. Ceny podane w poszczególnych tabelach są
opłatami za każde rozpoczęte 100 kB. W przypadku wysłania MMS-a o wielkości powyżej 100 kB zostanie pobrana
opłata stanowiąca odpowiednią wielokrotność opłaty cennikowej. Przesłanie wiadomości MMS bez załączników
powoduje naliczenie opłaty.
Opłaty za wysłanie wiadomości SMS lub MMS naliczane są niezależnie od tego, czy numer telefonu lub adres
odbiorcy wiadomości oraz numer Centrum wiadomości zostały wpisane poprawnie. Jeśli Abonent nie odbierze
wiadomości (SMS lub MMS), będzie ona przechowywana przez czas, który nadawca określił jako termin jej
ważności - maksymalnie 7 dni. Po tym terminie zostanie ona automatycznie wykasowana.
Za wysłanie wiadomości MMS jednocześnie do kilku adresatów, opłata zostanie naliczona tak, jak za wysłanie
wiadomości MMS do każdego z adresatów osobno.
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