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Oferta „ Taniej w sieci na warunkach promocyjnych”  

Nowa oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., operatora sieci Era 

Czas trwania promocji: od 11.01.2010 r. do 01.05.2010 
Promocja dotyczy: aktywacji Pakietu „Taniej w sieci” 
 

I. Opis oferty  „Taniej w sieci na warunkach promocyjnych” 
 

1. Niniejsza Oferta umożliwia Abonentom, którzy korzystają z taryfy Era Nowy Komfort aktywację 100 minut do 
sieci Era i na telefony stacjonarne wymienialne na 400 SMSów do sieci Era  w promocyjnej cenie 1 zł z VAT przez 
okres 2 pełnych cykli rozliczeniowych na warunkach określonych w niniejszym regulaminie. 
Po tym okresie opłata za Ofertę wyniesie 20 zł z VAT i będzie obowiązywać do dnia jej wyłączenia,  
 

II. Warunki oferty: 
 
1. Oferty może skorzystać Abonent, który nie zalega z płatnościami z tytułu realizacji Umów o Świadczenie 
Usług Telekomunikacyjnych, a także nie ma innych nieuregulowanych zobowiązań wobec PTC. 
  
2. Abonent może bezpłatnie aktywować i dezaktywować Ofertę poprzez konsultanta Biura Obsługi Abonenta, 
bądź w Sklepie lub Salonie Firmowym sieci Era. Opłata za połączenie z numerem 602900000 jest zgodna z 
Załącznikiem cenowym do oferty taryf: Era Nowy Komfort i Era Nowy Komfort VIP. 
 
3. Aktywacja pakietu minut w ramach Oferty na numerach abonenckich, nastąpi po wysyłce przez Abonenta 
SMS-a z dedykowanego do oferty numeru telefonu o treści TAK na numer 6262. Operator zastrzega sobie prawo 
do aktywacji pakietu w terminie 7 dni od daty wysyłki SMS. Abonent będzie mógł też aktywować pakiet poprzez 
konsultanta Biura Obsługi Abonenta, bądź osobiście w Sklepie lub Salonie Firmowym sieci Era. Aktywacja 
Oferty zostanie potwierdzona SMS-em otrzymanym od Operatora. 
 Opłata za połączenie z numerem 602900000 oraz opłata za wysłanie SMS-a na nr 6262 naliczana będzie według  
Załącznika cenowego do oferty taryf: Era Nowy Komfort i Era Nowy Komfort VIP. 
 
4. Dezaktywacja Oferty jest możliwa pod warunkiem zachowania minimalnej liczby ofert wynikającej z 
warunków oferty promocyjnej, w ramach, której Abonent zawarł Umowę lub Aneks do Umowy o Świadczenie 
Usług Telekomunikacyjnych. 
 
5. Abonent może dezaktywować Ofertę w dowolnym momencie dzwoniąc do Biura Obsługi Abonenta pod 
numerem 602900000 ( opłata za połączenie wg cennika) lub bezpłatnie w Sklepie lub Salonie Firmowym sieci 
Era. 
 
6. Zawieszenie karty SIM w trakcie trwania niniejszej Oferty powoduje utratę przywilejów wynikających z 
niniejszej Oferty. 
 
7. Zmiana taryfy na inną oraz cesja w trakcie trwania niniejszej Oferty powoduje utratę promocyjnej opłaty za 
Ofertę.  
 
8. Ponowne włączenie Oferty po uprzednim jej wyłączeniu nie uprawnia do skorzystania z przywilejów 
wynikających z niniejszej Oferty. 
 
 
9. Operator zastrzega sobie prawo do zakończenia niniejszej Oferty w dowolnym terminie, bez konieczności 
podawania przyczyn. Zlecenia aktywacji Oferty złożone przed terminem zakończenia Oferty zostaną przez 
Operatora zrealizowane. 
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10. W trakcie trwania Oferty jeden numer telefonu może zostać do niej zakwalifikowany tylko raz. 
 
11. Abonent potwierdza, że jest mu wiadome, iż nie ma prawa: 
a) Za pomocą Karty SIM wydanej przez Operatora (dalej „Karta SIM”) kierować ruchu z sieci innych operatorów 

do sieci Era lub innych sieci telekomunikacyjnych; 
b) Wykorzystywać Karty SIM w urządzeniu realizującym funkcje zakończenia sieci stałej lub działającym na 

podobnej zasadzie (Fixed Cellular Terminal – FCT), chyba, że jest to dokonywane na podstawie odrębnej 
umowy zawartej z Operatorem, przewidującej wyraźnie taką możliwość; 

c) Generowania sztucznego ruchu, to jest w szczególności ruchu, który nie służy nadawaniu, odbiorowi lub 
transmisji informacji, bądź, którego celem jest wygenerowanie pewnej ilości lub czasu połączeń. 

  
12. Abonent potwierdza, że jest mu wiadome, że naruszenie któregokolwiek z zakazów, o których mowa 
powyżej, stanowi dla Operatora podstawę do rozwiązania Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych ze 
skutkiem natychmiastowym.  
 
13. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają, w zależności od statusu 
Abonenta Załącznik cenowy do oferty taryf: Era Nowy Komfort i Era Nowy Komfort VIP, 
właściwe dla aktualnie dla posiadanej taryfy, oraz postanowienia Regulaminu Świadczenia Usług 
Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów. 
 


