
 
 
Działając na podstawie art.61 ust.5 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo 
telekomunikacyjne („Prawo telekomunikacyjne”), Polska Telefonia Cyfrowa Spółka z 
o.o. („Operator”) przedstawia poniższe propozycje zmian dokumentu zatytułowanego 
"Cennik HotSpot w roamingu", stanowiącego załącznik do łączącej Państwa i 
Operatora umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.  
  
1. Dotychczasowa treść „Cennika HotSpot w roamingu” określająca wysokość opłat 
zawarta w kolumnach „Kraj”, „Operator”, „Opłata za każde rozpoczęte 10 minut” oraz 
„Operator” i „Opłata za każde rozpoczęte 10 minut” zostaje wzięta w obramowanie 
tabeli. Układ kolumn i wierszy zostaje w całości zachowany. W rezultacie powstają 
dwie tabele zawierające dotychczasowe treści:” 
  

 

Kraj Operator Opłata 
 za każde rozpocz ęte10 minut 

Austria T-Mobile 5,00 zł netto 
6,15 zł z VAT 

Czechy T-Mobile 4,40 zł netto 
5,41 zł z VAT 

Finlandia TeliaSonera 6,40 zł netto 
7,87 zł z VAT 

Holandia T-Mobile 4,40 zł netto 
5,41 zł z VAT 

T-Mobile 5,00 zł netto 
6,15 zł z VAT Niemcy 

T-Com 5,00 zł netto 
6,15 zł z VAT 

Węgry T-Mobile 5,20 zł netto 
6,40 zł z VAT 

Wielka Brytania T-Mobile 4,40 zł netto 
5,41 zł z VAT 

  

 

Operator Opłata 
 za każde rozpocz ęte10 minut 

WeRoam 6,40 zł netto 
7,87 zł z VAT 

  
 
 
2. W "Cenniku HotSpot w roamingu" pomiędzy treścią obramowaną zgodnie ze 
wskazaniem z pkt 1 powyżej a tekstem znajdującym się poniżej tej treści dodaje się 
nową następującą treść: 
  
  



  
 
 
„Specyficzne lokalizacje - Opłata za czas połączenia (dla Abonentów sieci Era):  

 

Operator  Specyficzna lokalizacja Opłata 
 za każde rozpocz ęte 10 minut 

Samoloty Lufthansa* 6,40 zł netto 
7,87 zł z VAT T-Mobile 

Wybrane poczekalnie 
Lufthansa 

6,40 zł netto 
7,87 zł z VAT 

* Usługa dostępna w niektórych samolotach Lufthansa, zgodnie z przepisami 
Lufthansa i wskazaniami załogi" 
 
3.  W "Cenniku HotSpot w roamingu" w tekście poniżej tabel wykreśla się zdanie 
„Aktualna lista punktów dostępowych HotSpot w roamingu jest na stronie 
http://www.era.pl.” i w jego miejsce wstawia się zdanie „Aktualna lista stacjonarnych 
punktów dostępowych HotSpot w roamingu znajduje się na stronie http://www.era.pl 
.” 
  
4.  Na końcu „Cennika HotSpot w roamingu” w „Objaśnieniach” od nowej linii dodaje 
się treść:  
„Postanowień niniejszego dokumentu określających wysokość opłat nie należy 
traktować jako zapewnienia ich stosowania do operatorów lub specyficznych 
lokalizacji udostępnionych w przyszłości. W przypadku rozszerzenia zakresu usługi 
Hot Spot w roamingu o nowych operatorów lub specyficzne lokalizacje związane z 
odmiennym poziomem opłat niniejszy dokument zostanie stosownie uzupełniony o 
informację dotyczącą ceny.” 
  
Zmiany warunków zaproponowane powyżej wejdą w życie dnia 01.07 2011r.  
W przypadku braku akceptacji powyższych zmian przysługuje Państwu prawo do 
rozwiązania Umowy z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia, o ile w 
terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej informacji złożą Państwo stosowne 
pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy w sposób określony w Umowie. 
  
Jako, że powyższe zmiany nie powodują podwyższenia cen, zgodnie z przepisami 
Prawa telekomunikacyjnego w przypadku wypowiedzenia przez Państwa Umowy 
przed upływem czasu oznaczonego, na który została ona zawarta, znajdą 
zastosowanie w szczególności postanowienia Umowy, w tym jej załączników, które 
uprawniają Operatora  do żądania od Państwa odszkodowania (kary umownej) 
tytułem przyznanej Państwu ulgi związanej z tą Umową. 
 

  

  

  

 


