Cennik taryf Nowa Era
Usługi krajowe
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Minuty wliczone w Abonament
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wymienialne na SMS-y
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1500

Opłata Abonamentowa za taryfę

Minuta połączenia do:
Abonentów lub Użytkowników Polskiej Telefonii
Cyfrowej Sp. z o.o. oraz do Abonentów lub Użytkowników dostawców
świadczących usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem sieci tego operatora
oraz
Abonentów lub Użytkowników Polkomtel S.A. oraz do
Abonentów lub Użytkowników dostawców świadczących usługi
telekomunikacyjne z wykorzystaniem sieci tego operatora
oraz
Abonentów lub Użytkowników PTK Centertel Sp. z o.o. oraz
do Abonentów lub Użytkowników dostawców świadczących usługi
telekomunikacyjne z wykorzystaniem sieci tego operatora
oraz

0,59 zł z VAT

użytkowników krajowych sieci stacjonarnych
Minuta połączenia do Abonentów lub Użytkowników
P4 Sp. z o.o. oraz do Abonentów lub Użytkowników dostawców

0,49 zł z VAT

0,72 zł z VAT

świadczących usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem sieci tego operatora

SMS do wszystkich sieci komórkowych

0,20 zł z VAT

MMS do wszystkich sieci komórkowych lub na adres
e-mail (do 100 kB włącznie)

0,40 zł z VAT

Opłata za 100 kB (erawap, erainternet)

0,12 zł z VAT

Opłaty za połączenia naliczane są za każdą sekundę - 1/60 stawki minutowej. Dane naliczane są za każde rozpoczęte 100 kB, oddzielnie
za dane wysłane i odebrane na poziomie protokołu internetowego (IP). Po zakończeniu połączenia lub o godz. 24.00 dane są zaokrąglane
w górę, do pełnej jednostki taryfikacyjnej - 100 kB.
Niewykorzystane Minuty i SMS-y wliczone w Abonament z bieżącego Cyklu rozliczeniowego są przenoszone do wykorzystania w kolejnym
Cyklu rozliczeniowym przed minutami i SMS-ami wliczonymi w Abonament, przypadającymi na ten cykl. Niewykorzystane Minuty i SMS-y mogą
być wykorzystane przez Abonenta tylko w pierwszym kolejnym Cyklu rozliczeniowym następującym po Cyklu rozliczeniowym,
w którym Abonent nabył do nich prawo.
Cennik ważny jest od dnia 3.04.2008 r. Pozostałe usługi i warunki świadczenia usług niewymienione w niniejszym cenniku są zgodne
z warunkami opisanymi w Cenniku usług dla taryf Nowa Era.

Promocje usług dla taryf Nowa Era
obowiązujące od 3.04.2008 r. do 31.12.2008 r.
Usługa Promocyjna: Do wszystkich w Unii Europejskiej
Usługa dostępna dla taryf: Nowa Era 80, Nowa Era 100, Nowa Era 120, Nowa Era 200.
Do wszystkich w Unii
Europejskiej

Minuty wliczone w Abonament mogą być wykorzystane na Połączenia międzynarodowe
do krajów Unii Europejskiej1

1

Lista krajów Unii Europejskiej zgodnie ze stanem na dzień 3.04.2008 r.
Usługa jest aktywowana automatycznie. W ramach usługi wliczone w Abonament minuty zawarte w Abonamencie są wymienne na minuty
do wykorzystania na połączenia międzynarodowe do krajów Unii Europejskiej zgodnie z zasadą 1 minuta połączenia krajowego = 1 minucie
Połączenia międzynarodowego do krajów Unii Europejskiej. Minut krajowych nie można wymieniać na SMS-y do krajów Unii Europejskiej.
Opłaty za połączenia międzynarodowe naliczane są za każdą rozpoczętą minutę połączenia. Połączenia w ramach usługi Do wszystkich w Unii
Europejskiej nie dotyczą połączeń przychodzących w Roamingu.

Promocyjne Usługi krajowe
Usługi Promocyjne: Era i stacjonarne
Abonent może wybrać jedną z poniższych usług promocyjnych:

35 minut
Era i stacjonarne 35

na połączenia do Abonentów Era, Użytkowników systemu Tak Tak i użytkowników sieci stacjonarnych
Opłata Abonamentowa 10,00 zł z VAT

70 minut
Era i stacjonarne 70

na połączenia do Abonentów Era, Użytkowników systemu Tak Tak i użytkowników sieci stacjonarnych
Opłata Abonamentowa 20,00 zł z VAT

Niewykorzystane minuty nie są przenoszone na kolejny Cykl rozliczeniowy.
Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. z siedzibą: 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w XII Wydziale Gospodarczym
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem rejestrowym KRS 29159, NIP 526-10-40-567, Regon: 011417295, o kapitale zakładowym w wysokości 471 mln PLN
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Usługi Promocyjne: Weekendy oraz Wieczory i weekendy
Usługi dostępne dla wszystkich taryf Nowa Era z wyłączeniem usługi Weekendy 2000 niedostępnej dla taryfy Nowa Era 20.
Abonent może wybrać jedną z poniższych usług promocyjnych:

200 minut w soboty i niedziele
Weekendy 200

na połączenia do Abonentów Era, Użytkowników systemu Tak Tak i użytkowników sieci stacjonarnych
Opłata Abonamentowa 10,00 zł z VAT

2000 minut w soboty i niedziele
Weekendy 2000

na połączenia do Abonentów Era, Użytkowników systemu Tak Tak i użytkowników sieci stacjonarnych
Opłata Abonamentowa 20,00 zł z VAT

Wieczory i weekendy
200

200 minut wieczorem oraz w soboty i niedziele
na połączenia do Abonentów Era, Użytkowników systemu Tak Tak i użytkowników sieci stacjonarnych
Opłata Abonamentowa 15,00 zł z VAT

Niewykorzystane minuty nie są przenoszone na kolejny Cykl rozliczeniowy. Usługa Weekendy dotyczy tylko połączeń rozpoczętych w soboty
i niedziele. Usługa Wieczory i weekendy dotyczy tylko połączeń rozpoczętych w godzinach 16:00 – 7:00 oraz w soboty i niedziele.
Usługi Promocyjne: Wybrana osoba oraz 5 wybranych osób
Usługi dostępne dla wszystkich taryf Nowa Era z wyłączeniem usług Wybrana osoba 2000 i 5 wybranych osób 2000 niedostępnych dla taryfy
Nowa Era 20.
Abonent może wybrać jedną z poniższych usług promocyjnych:

200 minut
Wybrana osoba 200

na połączenia z jednym wybranym numerem Abonenta Era, Użytkownika systemu Tak Tak lub użytkownika sieci
stacjonarnych
Opłata Abonamentowa 10,00 zł z VAT

2000 minut
Wybrana osoba 2000

na połączenia z jednym wybranym numerem Abonenta Era, Użytkownika systemu Tak Tak lub użytkownika sieci
stacjonarnych
Opłata Abonamentowa 20,00 zł z VAT

200 minut
5 wybranych osób
200

na połączenia z 5 wybranymi numerami Abonentów Era, Użytkowników systemu Tak Tak i użytkowników sieci
stacjonarnych
Opłata Abonamentowa 15,00 zł z VAT

2000 minut
5 wybranych osób
2000

na połączenia z 5 wybranymi numerami Abonentów Era, Użytkowników systemu Tak Tak i użytkowników sieci
stacjonarnych
Opłata Abonamentowa 30,00 zł z VAT

Niewykorzystane minuty nie są przenoszone na kolejny Cykl rozliczeniowy.
Usługa Promocyjna: SMS-y i MMS-y
SMS-y i MMS-y
(pojedynczy MMS do 100 kB
włącznie)

500 SMS-ów lub 100 MMS-ów
do Abonentów Era i Użytkowników systemu Tak Tak
Opłata Abonamentowa 5,00 zł z VAT

Abonent może aktywować tylko jedną usługę SMS-y i MMS-y. W ramach usługi MMS-y mogą być także wysyłane na adresy e-mail.
Niewykorzystane SMS-y i MMS-y nie są przenoszone na kolejny Cykl rozliczeniowy.
Usługi Promocyjne: blueconnect w telefonie
Abonent może wybrać jedną z poniższych usług promocyjnych:
blueconnect 5 MB
(erawap, erainternet)
blueconnect 50 MB
(erawap, erainternet
Hotspot w sieci Era)
blueconnect 500 MB
(erawap, erainternet,
Hotspot w sieci Era)

5 MB
Opłata Abonamentowa 5,00 zł z VAT

50 MB
Opłata Abonamentowa 15,00 zł z VAT

500 MB
Opłata Abonamentowa 50,00 zł z VAT

Niewykorzystane dane nie są przenoszone na kolejny Cykl rozliczeniowy.
blueconnect 5 MB
Dane naliczane są za każde rozpoczęte 50 kB, oddzielnie za dane wysłane i odebrane na poziomie protokołu internetowego (IP).
Po zakończeniu połączenia lub o godz. 24.00 dane są zaokrąglane w górę, do pełnej jednostki taryfikacyjnej - 50 kB. Po wykorzystaniu pakietu
5 MB opłata za każde 50 kB wynosi 0,06 zł z VAT, a dane naliczane są za każde rozpoczęte 50 kB, oddzielnie za dane wysłane i odebrane
na poziomie protokołu internetowego (IP).
blueconnect 50 MB i blueconnect 500 MB
Dane naliczane są za każde rozpoczęte 100 kB, oddzielnie za dane wysłane i odebrane na poziomie protokołu internetowego (IP).
Po zakończeniu połączenia lub o godz. 24.00 dane są zaokrąglane w górę, do pełnej jednostki taryfikacyjnej – 100 kB. Po wykorzystaniu
pakietu 50 MB lub 500 MB opłata za każde 100 kB wynosi 0,12 zł z VAT, a dane naliczane są za każde rozpoczęte 100 kB, oddzielnie za dane
wysłane i odebrane na poziomie protokołu internetowego (IP).
Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. z siedzibą: 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w XII Wydziale Gospodarczym
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem rejestrowym KRS 29159, NIP 526-10-40-567, Regon: 011417295, o kapitale zakładowym w wysokości 471 mln PLN
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Usługa Promocyjna: Zawieszenie Opłaty Abonamentowej za taryfę (Zawieszenie Abonamentu)
Zawieszenie Opłaty
Zawieszenie Abonamentu na maksymalnie 6 miesięcy kalendarzowych
Abonamentowej za
taryfę (Zawieszenie
Opłata jednorazowa 2,00 zł z VAT
Abonamentu)
Usługa dotyczy jedynie Opłaty Abonamentowej za taryfę. Usługa jest dostępna wyłącznie dla Abonentów korzystających z Umowy zawartej
na czas oznaczony. W trakcie trwania Umowy zawartej na czas oznaczony usługa może być aktywowana tylko raz. W przypadku aktywacji
usługi Zawieszenie Abonamentu Umowa jest przedłużana o okres Zawieszenia Abonamentu.

Warunki ogólne Promocji usług dla taryf Nowa Era
Opłata za aktywację, zmianę ustawień, dezaktywację wybranych usług przez Konsultanta wynosi 5,00 zł z VAT.
Zmiana taryfy na taryfę, w której dana usługa promocyjna nie jest dostępna powoduje automatyczne wyłączenie usługi promocyjnej.
blueconnect w telefonie
Dane zawarte w pakiecie są rozliczane proporcjonalnie do liczby dni obowiązywania usługi w danym Cyklu rozliczeniowym. Dane zawarte
w pakiecie są rozliczane według kolejności zarejestrowania w systemie naliczającym opłaty. Dane te nie będą uwzględnione jako pierwsze
w Cyklu rozliczeniowym w przypadkach: zmiany taryfy, zmiany usług, zawieszenia usług w trakcie cyklu lub obciążenia faktury Abonenta
usługami z poprzedniego cyklu. W przypadku zawieszenie świadczenia usług telekomunikacyjnych w trakcie trwania Cyklu rozliczeniowego,
Dane zawarte w pakiecie przysługujące do dnia zawieszenia, a niewykorzystane do dnia zawieszenia, przepadają.
Lista krajów Unii Europejskiej z wyłączeniem Polski (stan na dzień 3.04.2008 r.):
Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa,
Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy, Wielka Brytania.
Minuty dostępne w usługach promocyjnych dla taryf Nowa Era
Jeśli nie podano inaczej opłaty za połączenia naliczane są za każdą sekundę - 1/60 stawki minutowej.
Kolejność wykorzystywania minut i SMS-ów wliczonych w Abonament oraz dostępnych w usługach promocyjnych dla taryf Nowa Era:
1) Weekendy 2000
2) Wybrana osoba 2000
3) 5 wybranych osób 2000
4) Weekendy 200
5) Wybrana osoba 200
6) 5 wybranych osób 200
7) Wieczory i weekendy 200
8) Era i stacjonarne 35 lub Era i stacjonarne 70
9) SMS-y i MMS-y (w usłudze promocyjnej)
10) Niewykorzystane Minuty i SMS-y wliczone w Abonament przeniesione z poprzedniego Cyklu rozliczeniowego
11) Minuty i SMS-y wliczone w Abonament
Minuty dostępne w usługach promocyjnych są rozliczane proporcjonalnie do liczby dni obowiązywania danej usługi w Cyklu rozliczeniowym.
Minuty są rozliczane według kolejności zarejestrowania w systemie naliczającym opłaty. Nie będą uwzględnione jako pierwsze w danym Cyklu
rozliczeniowym w przypadkach: zmiany taryfy, zmiany usług, zawieszenia usług w trakcie Cyklu rozliczeniowego lub obciążenia faktury
Abonenta usługami z poprzedniego Cyklu rozliczeniowego. W przypadku zawieszenie świadczenia usług telekomunikacyjnych w trakcie trwania
Cyklu rozliczeniowego, minuty dostępne w usługach promocyjnych przysługujące do dnia zawieszenia, a niewykorzystane do dnia zawieszenia,
przepadają.
Połączenia z numerami: 602 900, 602 950 000, 602 963, 608 908, Numerami premium, Numerami bezpłatnymi, połączenia typu faksy i dane,
przeniesienia, połączenia międzynarodowe i roamingowe - nie są zawarte w usługach promocyjnych: Era i stacjonarne, Weekendy
oraz Wieczory i weekendy. Połączenia z numerami: 602 950 000, 602 951 000, 608 908, Numerami premium, Numerami bezpłatnymi,
Numerami informacyjnymi, połączenia typu faksy i dane, przeniesienia, połączenia międzynarodowe i roamingowe - nie są zawarte w usługach
promocyjnych: Wybrana osoba oraz 5 wybranych osób.
SMS-y i MMS-y w promocji: SMS-y i MMS-y
SMS-y i MMS-y dostępne w usłudze są rozliczane proporcjonalnie do liczby dni obowiązywania usługi w Cyklu rozliczeniowym. Są rozliczane
według kolejności zarejestrowania w systemie naliczającym opłaty. Nie będą uwzględnione jako pierwsze w danym Cyklu rozliczeniowym
w przypadkach: zmiany taryfy, zmiany usług, zawieszenia usług w trakcie Cyklu rozliczeniowego lub obciążenia faktury Abonenta usługami
z poprzedniego Cyklu rozliczeniowego. W przypadku zawieszenie świadczenia usług telekomunikacyjnych w trakcie trwania Cyklu
rozliczeniowego, SMS-y i MMS-y przysługujące do dnia zawieszenia, a niewykorzystane do dnia zawieszenia, przepadają. SMS-y i MMS-y
w promocji: SMS-y i MMS-y nie dotyczą SMS-ów i MMS-ów specjalnych, Kartek MMS, Pocztówek MMS, SMS-ów wysyłanych w usługach: SMS
głosowy, SIMekstra oraz SMS i MMS międzynarodowy i roamingowy. W ramach usługi SMS-y i MMS-y są nawzajem wymienne zgodnie
z zasadą 5 SMS-ów = 1 wiadomość MMS.
Zawieszenie Opłaty Abonamentowej za taryfę (Zawieszenie Abonamentu)
Promocyjna usługa Zawieszenie Abonamentu może być aktywowana nie wcześniej niż 4 miesiące kalendarzowe od podpisania Umowy.
Równocześnie usługa nie może być aktywowana na 4 miesiące kalendarzowe przed końcem Umowy. Po upływie 6 miesięcy kalendarzowych
od aktywacji usługi Zawieszenie Abonamentu następuje automatyczne wznowienie naliczania Opłaty Abonamentowej za taryfę. W przypadku,
kiedy w trakcie zawieszenia Abonamentu upłynie termin 4 miesięcy kalendarzowych przed końcem Umowy usługa Zawieszenie Abonamentu
zostanie dezaktywowana. W trakcie zawieszenia Abonent nie może zmieniać taryfy. W sytuacji, gdy w trakcie trwania usługi Zawieszenie
Abonamentu nastąpi zawieszenie świadczenia usług telekomunikacyjnych, wówczas usługa Zawieszenie Abonamentu jest dezaktywowana.
W chwili wznowienia świadczenia usług telekomunikacyjnych, usługa Zawieszenie Abonamentu nie jest ponownie aktywowana.
Zasada proporcjonalnego naliczania opłaty za Abonament dotyczy także Cykli rozliczeniowych, w których nastąpiła aktywacja lub dezaktywacja
usługi Zawieszenie Abonamentu. Zawieszeniu nie ulegają Opłaty Abonamentowe za pozostałe usługi. Po dezaktywacji usługi Zawieszenie
Abonamentu Opłata Abonamentowa za taryfę będzie naliczana zgodnie z warunkami określonymi przed aktywacją usługi. Liczba Cykli
rozliczeniowych, dla których będą obowiązywały zasady określone przed aktywacją zostanie zaokrąglona w górę do pełnego Cyklu
rozliczeniowego.
W danym Cyklu rozliczeniowym, w którym nastąpi aktywacja usługi Zawieszenie Abonamentu minuty wliczone w Abonament przeniesione
z poprzedniego cyklu są dostępne. Minuty wliczone w Abonament przypadające na cykl, w którym następuje aktywacja usługi Zawieszenie
Abonamentu, są proporcjonalnie rozliczane za okres od początku Cyklu rozliczeniowego do dnia aktywacji usługi Zawieszenie Abonamentu
i nie są przenoszone na kolejny cykl. W pozostałych Cyklach rozliczeniowych, w którym Abonent korzysta z usługi Zawieszenia Abonamentu,
Minuty wliczone w Abonament nie są dostępne. Pozostałe usługi są dostępne na zasadach określonych w cenniku.
Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. z siedzibą: 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w XII Wydziale Gospodarczym
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem rejestrowym KRS 29159, NIP 526-10-40-567, Regon: 011417295, o kapitale zakładowym w wysokości 471 mln PLN
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Objaśnienia do Cennika taryf Nowa Era
Podatek VAT od usług telekomunikacyjnych wynosi 22%. Podatek VAT jest naliczany oddzielnie od każdej z pozycji faktury. Opłaty za każde
połączenie są zaokrąglane do pełnego grosza. Minimalna opłata za połączenie płatne bez względu na długość jego trwania wynosi 1 grosz
netto. Szczegółowe informacje dotyczące zasad korzystania z usług są dostępne na stronie www.era.pl
Aktywacja, zmiana ustawień, dezaktywacja
W danym Cyklu rozliczeniowym można tylko raz dokonać: aktywacji, dezaktywacji, zmiany ustawień w usługach. Samodzielna aktywacja usług
jest możliwa przez serwis TeleEra (602 900), serwis I-BOA (na stronie internetowej: www.era.pl; na stronie WAP: wap.era.pl). Polska Telefonia
Cyfrowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do usług TeleEra i I-BOA oraz ograniczenia w zakresie zmian w taryfach
i usługach. Szczegółowe informacje dostępne są w Biurze Obsługi Abonenta.
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 sieć Era na fakturze dniach miesięcy kalendarzowych. Polska
Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo obciążenia faktury Abonenta w późniejszych Cyklach rozliczeniowych z tytułu wykonania
usług krajowych, międzynarodowych lub w sieci innego operatora.
Minuty i SMS-y wliczone w Abonament
Minuty i SMS-y wliczone w Abonament są rozliczane proporcjonalnie do liczby dni obowiązywania taryfy w danym Cyklu rozliczeniowym.
Są rozliczane według kolejności zarejestrowania w systemie naliczającym opłaty. Nie będą uwzględnione jako pierwsze w danym Cyklu
rozliczeniowym w przypadkach: zmiany taryfy, zmiany usług, zawieszenia usług w trakcie Cyklu rozliczeniowego lub obciążenia faktury
Abonenta usługami z poprzedniego Cyklu rozliczeniowego. W przypadku zawieszenie świadczenia usług telekomunikacyjnych w trakcie trwania
Cyklu rozliczeniowego, Minuty i SMS-y wliczone w Abonament przysługujące do dnia zawieszenia, a niewykorzystane do dnia zawieszenia,
przepadają. W przypadku zmiany taryfy w trakcie trwania Cyklu rozliczeniowego do następnego Cyklu rozliczeniowego przenoszone
są wyłącznie Minuty i SMS-y wliczone w Abonament, przysługujące dla taryfy obowiązującej na zakończenie bieżącego Cyklu rozliczeniowego.
Minuty i SMS-y wliczone w Abonament są nawzajem wymienne zgodnie z zasadą 1 minuta połączenia = 3 wiadomościom SMS.
Minuty wliczone w Abonament dotyczą połączeń i usług krajowych lub w przypadku usługi promocyjnej Do wszystkich w Unii Europejskiej
dotyczą także połączeń międzynarodowych do krajów Unii Europejskiej. Połączenia: z numerami 602 900, 602 950 000, 602 963, 608 908,
Numerami premium, Numerami bezpłatnymi, połączenia typu faksy i dane, przeniesienia, połączenia międzynarodowe (z wyłączeniem połączeń
do krajów Unii Europejskiej w ramach usługi promocyjnej Do wszystkich w Unii Europejskiej) i roamingowe - nie są zawarte w Minutach
wliczonych w Abonament.
SMS-y wliczone w Abonament nie dotyczą SMS-ów specjalnych, SMS-ów wysyłanych w usługach SMS głosowy, SIMekstra oraz SMS-ów
międzynarodowych i roamingowych.
Połączenia
Połączenia z numerami niewymienionymi w cennikach i materiałach informacyjnych Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. mogą
być zablokowane. Opłaty za połączenia krajowe i międzynarodowe dotyczą także usług: przesyłania faksów, przesyłania danych, połączeń
z: WAP +48 604 02 02 02 i Internetem +48 604 01 01 01.
Opłaty Abonamentowe
Opłaty Abonamentowe są naliczane za Cykl rozliczeniowy i płatne z góry. Opłaty Abonamentowe oraz jednostki w nich zawarte (minuty, SMS-y,
MMS-y, dane) są rozliczane proporcjonalnie do liczby dni, w których w danym Cyklu rozliczeniowym wybrana taryfa lub usługa były aktywne.
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.
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.
Niedozwolone jest stosowanie kart SIM aktywowanych w taryfach z niniejszego cennika w urządzeniach realizujących funkcje zakończenia sieci
stałej (Fixed Cellular Terminal, zwanych dalej „Urządzeniami FCT”) lub działających na podobnej zasadzie. W urządzeniach FCT
lub działających na podobnej zasadzie Abonent może używać wyłącznie kart SIM aktywowanych na taryfach specjalnych przeznaczonych
dla urządzeń typu FCT. Abonent nie ma również prawa za pomocą kart SIM, działających w sieci Era, kierować do sieci Era lub innych sieci
telekomunikacyjnych ruchu z sieci innych operatorów. W przypadku wykrycia takiego użycia (nadużycia) Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o.
ma prawo rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych w trybie natychmiastowym.

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. z siedzibą: 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w XII Wydziale Gospodarczym
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem rejestrowym KRS 29159, NIP 526-10-40-567, Regon: 011417295, o kapitale zakładowym w wysokości 471 mln PLN
Strona 4 z 4

