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
Pakietowa transmisja danych za granicą

opłata za
1 MB
Internet za granicą
(APN: erainternet)

Strefa transmisja danych 1A

Strefa transmisja danych 1B
opłata za
100 kB

Strefa transmisja danych 2
Strefa transmisja danych 3

WAP za granicą (APN:
erawap)

opłata za
1 MB

Strefa transmisja danych 1A

0,81 zł netto
1,00 zł z VAT

2,99 zł netto
3,68 zł z VAT
4,99 zł netto
6,14 zł z VAT
7,99 zł netto
9,83 zł z VAT
0,81 zł netto
1,00 zł z VAT

Strefa transmisja danych 1B
2,49 zł netto
Strefa transmisja danych 2
3,06 zł z VAT
Strefa transmisja danych 3
W Strefie transmisji danych 1A opłaty naliczane są za każdy 1 kB, łącznie za dane wysłane i odebrane na poziomie protokołu
internetowego (IP). W pozostałych strefach opłaty naliczane są za każde rozpoczęte 20 kB dla WAP lub 250 kB dla Internet,
łącznie 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.
opłata za
10 kB

Strefa transmisja danych 1A: kraje Unii Europejskiej oraz inne wybrane kraje i terytoria: Austria, Azory, Belgia, Bułgaria,
Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Gibraltar, Grecja, Gujana Francuska, Gwadelupa, Hiszpania,
Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Madera, Malta, Martynika, Niemcy, Norwegia, Portugalia,
Reunion, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Watykan, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Wyspy Kanaryjskie.
Korzystanie z Internet lub WAP za granicą wymaga posiadania aktywnej usługi Internet lub WAP w Polsce oraz aktywnej usługi
Roaming. Szczegółowe informacje dotyczące listy sieci i krajów, w których można korzystać z usługi WAP za granicą i 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,roamingu, 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%

Cennik ze zmianami z dnia 01.01.2011 r., 01.07.2012 r., 01.07.2013 r., 1.07.2014 r., 1.07.2015 r., 30.04.2016 r.

Strona 1

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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