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Cennik taryfy data 
 
Taryfa data 
Taryfa data może być aktywowana wyłącznie z usługą blueconnect. Dezaktywacja usługi blueconnect  w taryfie data nie jest możliwa. 

Opłata Abonamentowa (telefoniczna) 
30,00 zł netto  
36,90 zł z VAT 

Opłata za minutę połączenie krajowego 
0,63 zł netto  
0,77 zł z VAT 

Opłata za wysłanie SMS-a krajowego 
0,16 zł netto  
0,20 zł z VAT 

Opłaty za połączenia krajowe naliczane są za każdą sekundę (z wyłączeniem połączeń z Numerami premium). 
� Opłata Abonamentowa za usługę Poczta elektroniczna jest bezpłatny. 
� Usługi niedostępne dla taryfy data: Darmowe minuty, Sieć Korporacyjna, Darmowa sieć firmowa, Rozmowy lokalne, Rozmowy poranne, inne pakiety w usłudze Pakietowa transmisja danych, 

Wybrany kraj, Wybór i zmiana numeru telefonu, Era Tandem, przesyłanie faksów i danych w tym połączenia z numerami WAP +48 604 02 02 02 i  Internet +48 604 01 01 01. Migracja na taryfę 
data z innych taryf oferowanych przez PTC Sp. z o.o. nie jest możliwa, z wyjątkiem migracji z taryfy blueconnect. Migracja z taryfy data na inne taryfy oferowane przez PTC Sp. z o.o. nie jest 
możliwa, z wyjątkiem migracji na taryfę blueconnect. 

� Pozostałe usługi i warunki świadczenia usług niewymienione w niniejszym cenniku są zgodne z warunkami obowiązującymi dla taryfy Komfort  Biznes: Kontakt 60. W przypadku klientów 
indywidualnych wymóg posiadania numeru identyfikacyjnego REGON nie obowiązuje. 

 
Usługa blueconnect 

Opłata Abonamentowa za usługę blueconnect  
 (APN: erainternet, erawap oraz punkty dostępowe HotSpot) 

99,00 zł netto  
121,77 zł z VAT 

Operator zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów technicznych świadczonej usługi po przekroczeniu 2 GB transferu w danym Cyklu rozliczeniowym. 
 
Usługa blueconnect  pozwala na realizację Pakietowej transmisji danych również na APN: eranet lub Transfera (w przypadku wykupienia odpowiedniej usługi przez Klienta biznesowego). 
 
Cennik ważny od 5.07.2009 r. Podatek VAT od usług telekomunikacyjnych wynosi 23%. 
 
OBJAŚNIENIA 
Opłaty Abonamentowe 
Opłaty Abonamentowe są naliczane za Cykl rozliczeniowy i płatne z góry. Opłaty Abonamentowe są rozliczane proporcjonalnie do liczby dni, w których w danym Cyklu rozliczeniowym wybrana taryfa lub 
usługa była aktywna. 
 
Naliczanie opłat za przesłane dane 
Korzystanie z usługi blueconnect na terenie kraju nie powoduje naliczania dodatkowych opłat.  
� W przypadku korzystania z Pakietowej transmisji danych na terenie kraju dane naliczane są za każdy rozpoczęty 1 kB, oddzielnie za dane wysłane i odebrane na poziomie protokołu internetowego 

(IP); 1kB = 1024B. Po zakończeniu połączenia lub o godz. 24.00 dane są zaokrąglane w górę, do pełnej jednostki taryfikacyjnej. 
� W przypadku korzystania z punktów dostępowych HotSpot na terenie kraju dane naliczane są za każdy rozpoczęty 1 kB, łącznie za dane wysłane i odebrane na poziomie protokołu internetowego 

(IP); 1kB = 1024B, maksymalny czas trwania połączenia wynosi 24h. Po zakończeniu połączenia dane są zaokrąglane w górę, do pełnej jednostki taryfikacyjnej. 
Korzystanie z usługi blueconnect w roamingu jest zgodne z warunkami obowiązującymi dla taryfy Kontakt 60 w usłudze Pakietowa transmisja danych za granicą lub zgodnie z Cennikiem HotSpot w 
roamingu w przypadku korzystania z punktów dostępowych HotSpot za granicą. 
 
SMS-y 
Podane opłaty dotyczą SMS-ów krajowych, nie dotyczą SMS-ów specjalnych, SMS-ów wysyłanych w usługach SIMextra, SMS głosowy oraz innych SMS-ów bezpłatnych i usługowych. 
 
Usługa blueconnect 
Usługa blueconnect może być aktywowana z taryfą data lub z taryfą blueconnect. Użytkownik korzystający z usługi blueconnect, który zakupił taryfę data ma możliwość rezygnacji z usług telefonicznych 
poprzez bezpłatną migrację do taryfy blueconnect. 
 
Migracja jest możliwa przez serwis I-BOA (na stronie internetowej: www.era.pl). Sieć Era zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do usługi I-BOA oraz ograniczenia w zakresie dostępnych opcji.  
Dodatkowo zmiany może dokonać Konsultant Biura Obsługi Abonenta. W celu uzyskania informacji prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Abonenta (600 600 600 – opłata zgodna z cennikiem operatora 
sieci, z której wykonywane jest połączenie.  

 


