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Warunki Oferty Promocyjnej „Era mail BlackBerry” w sieci Era 
Oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., operatora sieci Era 

 

I. Opis oferty 
 

1. W okresie od dnia 3 listopada 2009 r. do odwołania, nie dłużej niż do dnia 30.03.2010 r. (włącznie), Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. - operator sieci Era 

(zwana dalej „Operatorem”) oferuje usługę Era mail BlackBerry: 

 
 

Era mail BlackBerry 

Abonament za Usługę 
50,00 zł netto 
61,00 zł z VAT 

Abonament promocyjny za 
Usługę* 

 
19,00 zł netto 
23,18 zł z VAT 

 
* Dotyczy pełnego Cyklu rozliczeniowego  

2. Era mail BlackBerry – usługa stałego dostępu przez APN: blackberry.net do internetowych kont pocztowych (POP3/IMAP) posiadanych przez Abonenta za 

pomocą dedykowanego terminala wspierającego usługę Era mail BlackBerry (zwana „Usługą”). 

3. Usługa jest dostępna dla Abonentów sieci Era (zwanych dalej „Abonentem”, bądź „Abonentami”), z wyłączeniem Abonentów systemu Era Mix i Użytkowników 

systemu Tak Tak oraz taryf: Telemetryczna, Telemetryczna 10, Telemetryczna TOP, Blueconnect oraz Data. 

4. Aktywację i dezaktywację Usługi Abonent może zlecić raz w Cyklu rozliczeniowym – pisemnie lub telefonicznie. Aktywacja Usługi następuje w ciągu 1 dnia 

roboczego; jeśli aktywacja Usługi wymaga uprzedniego przyłączenia do sieci, jednodniowy termin liczy się od momentu przyłączenia (rozpoczęcia świadczenia 

usług telekomunikacyjnych).  

5. Aktywacja usługi oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 

6. Transmisja danych w ramach Usługi nie może być łączona z innymi ofertami dotyczącymi pakietowej transmisji danych (APN: Internet). 

7. Aby skorzystać z Usługi, Abonent musi spełnić łącznie następujące warunki: 

7.1. Posiadać konto pocztowe umożliwiające obsługę za pośrednictwem protokołu POP3 lub IMAP; 

7.2. Posiadać aparat telefoniczny dedykowany do Usługi (aktualna lista aparatów prezentowana jest na stronie www.era.pl); 

7.3. Dokonać konfiguracji Usługi poprzez dodanie własnego konta pocztowego na stronie www.era.blackberry.com. 

8. Problemy związane z usługą Era mail BlackBerry należy zgłaszać pod numerem 602  900 lub do Opiekuna firmy. 

9. Operator nie odpowiada za skutki korzystania z usługi Era mail BlackBerry przez Abonenta. 

10. Operator nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie przez Abonenta usługi lub terminala osobom trzecim. 

11. Abonent zobowiązuje się do ponoszenia opłat za usługę Era mail  BlackBerry, zgodnie z warunkami oferty promocyjnej (pkt 1). 

12. Operator zastrzega sobie możliwość zmiany, zawieszenia lub zakończenia niniejszej oferty promocyjnej w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiana, 

zawieszenie lub zakończenie oferty nie może naruszać prawa do korzystania z oferty na promocyjnych warunkach przez Abonentów, którzy nabyli to prawo 

przed jej zmianą, zawieszeniem lub zakończeniem. 

13. W przypadku, gdy Abonent w ramach usługi Era mail BlackBerry przekroczy limit 50MB, Operator zastrzega sobie prawo do zawieszenia świadczenia Usługi do 

końca danego Cyklu rozliczeniowego.  

14. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niedziałanie Usługi lub jej niepoprawne działanie, jeśli wynika to z przyczyn leżących poza siecią Operatora. 

15. Po zakończeniu okresu promocyjnego świadczenia usługi (pkt 1), pozostanie ona aktywna na koncie Abonenta (do czasu dezaktywacji) na warunkach niniejszej 

oferty.  

16. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany, zawieszenia lub zakończenia niniejszej oferty promocyjnej. Zmiana, zawieszenie lub zakończenie oferty nie narusza 

prawa do korzystania z oferty na promocyjnych warunkach przez Abonentów, którzy nabyli to prawo przed jej zmianą, zawieszeniem lub zakończeniem. 

17. Operator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usługi w sytuacjach niezależnych od Operatora, takich jak zaprzestanie produkcji programu lub 

programów umożliwiających korzystanie z Usługi lub wprowadzenie przez producentów oprogramowania zmian uniemożliwiających bądź istotnie 

utrudniających dalsze świadczenie Usługi. O fakcie zaprzestania świadczenia Usługi Abonenci zostaną poinformowani poprzez wysłanie trzech wiadomości SMS, 

na 30 i 7 dni wcześniej oraz w dniu zaprzestania świadczenia Usługi. 

18. Korzystanie z Usługi za granicą wymaga posiadania aktywnej usługi Roaming. Szczegółowe informacje dotyczące listy sieci i krajów, w których można korzystać 

z usług Internet za granicą są dostępne na stronie www.era.pl. 
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19. Opłaty za korzystanie z Usługi za granicą naliczane są zgodnie z Cennikiem BlackBerry ® (APN: blackberry.net). 

20. Szczegółowe warunki cenowe Usługi (wraz z dodatkowymi objaśnieniami) opisane są w „Cenniku BlackBerry (APN: blackberry.net). 

21. Z oferty można skorzystać u Doradców Biznesowych, Autoryzowanych Doradców Biznesowych, w Centrach Obsługi Klienta Biznesowego, Salonach i Sklepach 

Firmowych sieci Era, a także w Autoryzowanych Punktach Sprzedaży sieci Era oraz w Sklepie Internetowym Era dostępnym pod adresem www.era.pl lub 

poprzez kanał telefoniczny czyli dokonując zakupu towarów i usług pod numerem 0801202602. 

 

 

II. Postanowienia ogólne 
 

1. Aktywacja Usługi jest realizowana w ciągu jednego dnia roboczego.  

2. Operator nie odpowiada za opóźnienia w strefie Internetowej, które mogą mieć wpływ na rzeczywistą synchronizację dołączonego konta pocztowego do Usługi. 

3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność świadczonych przez niego usług wynikających z nieosiągania przez terminale wymaganych 

parametrów technicznych lub zmian dokonanych w terminalu lub oprogramowaniu terminala przez Abonenta.  

4. Usługi telekomunikacyjne są świadczone zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów oraz cennikiem właściwym dla 

danej taryfy. Pozostałe opłaty są naliczone zgodne z cennikiem. 

5. Zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów, Operator zastrzega sobie prawo uzależnienia zawarcia Umowy lub jej 

wykonywania od złożenia przez Abonenta kaucji. Kaucja nie ma charakteru zaliczki ani przedpłaty z tytułu jakichkolwiek należności wobec Operatora i jest 

zdeponowana na wyodrębnionym, nieoprocentowanym rachunku bankowym. Operator ma prawo żądać kwoty kaucji do wysokości 4000 zł z zastrzeżeniem, że w 

przypadku, gdy opłaty należne Operatorowi są wyższe niż kwota 4000 zł, kaucja może stanowić kwotę nie wyższą niż dwukrotność kwoty należnych opłat. Kaucja 

nie podlega podatkowi VAT.  

6. O ile Operator nie postanowi inaczej, warunków niniejszej promocji nie można łączyć z warunkami innych akcji promocyjnych prowadzonych przez Operatora, w 

tym także akcji promocyjnych, które Operator będzie prowadził w przyszłości. 

7. W przypadku kolizji pomiędzy postanowieniami zawartymi w Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów z postanowieniami 

niniejszych Warunków Oferty Promocyjnej, pierwszeństwo będą miały postanowienia niniejszych Warunków Oferty Promocyjnej. 

8. Abonent nie ma prawa za pomocą Karty SIM wydanej przez Operatora (dalej „Karta SIM”) kierować ruchu z sieci innych operatorów do sieci Era lub innych sieci 

telekomunikacyjnych. 

9. Wykorzystywanie przez Abonenta Karty SIM w urządzeniu realizującym funkcje zakończenia sieci stałej lub działającym na podobnej zasadzie (Fixed Cellular 

Terminal – FCT) jest zabronione, chyba że jest dokonywane na podstawie odrębnej umowy zawartej z Operatorem, przewidującej wyraźnie taką możliwość. 

10. W przypadku stwierdzenia przez Operatora wykorzystania Karty SIM z naruszeniem ust. 11 lub 12, Operator ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem 

natychmiastowym, zaś Abonent będzie w takim przypadku zobowiązany do zapłaty kary umownej w kwocie 5.000,00 zł w odniesieniu do każdej Karty SIM, której 

dotyczy takie naruszenie. Powyższe zobowiązanie nie wyłącza zobowiązania Abonenta do zapłaty odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na 

zasadach ogólnych, a także kary umownej z tytułu niewykonania zobowiązania do utrzymania aktywnej Karty SIM w sieci Era przez okres, na jaki została 

zawarta Umowa o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych. 

 


