
 
 

 
2 x Tak Tak 

 

 
Warunki oferty promocyjnej Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o. o., Operatora sieci Era 

 
Czas obowiązywania oferty: od dnia 12.01.2011 roku do dnia 28.02.2011 roku  
 
Nazwa oferty: 2 x Tak Tak dla Użytkowników systemu Tak Tak oraz Abonentów Oferty „Tak Tak Fon”. 
 
Oferta dotyczy Promocyjnego doładowania 2 x Tak Tak, stanowiącego dodatkowe doładowanie konta przez Operatora. 
 
Warunki oferty: 
 
1. Z oferty mogą skorzystać Użytkownicy systemu Tak Tak oraz Abonenci Oferty „Tak Tak Fon” (zwani dalej Klientem 

lub Klientami), którzy aktywują Ofertę Promocyjną 2 x Tak Tak. 

2. Aktywacja Oferty Promocyjnej 2 x Tak Tak odbywa się w momencie jednorazowego doładowania konta kwotą 
minimum 25 zł z VAT w okresie obowiązywania oferty. 

3. Warunkiem otrzymania promocyjnego doładowania 2 x Tak Tak jest uzupełnienie konta kwotą minimum 25 zł z VAT 
w ciągu 5 dni od daty aktywacji Oferty Promocyjnej, ale nie później niż do 28.02.2011 roku. 

4. Promocyjne doładowanie 2 x Tak Tak to kwota dodatkowego doładowania od Operatora. Wartość promocyjnego 
doładowania 2 x Tak Tak: 
o jest równa kwocie w złotych, którą zostało doładowane konto po aktywacji Oferty Promocyjnej, jeżeli wartość 

tego doładowania wyniosła od 25 zł z VAT do 150 zł z VAT 
o jest równa kwocie 150 zł z VAT, jeżeli konto po aktywacji niniejszej oferty zostało doładowane kwotą z zakresu 

od 151 zł z VAT do 500 zł z VAT 
o zawiera się w cenie zakupionego kuponu uzupełniającego Tak Tak lub elektronicznego doładowania 
o nie zawiera Erajednostek 
o nie powoduje przedłużenia ważności konta. 
o nie jest premiowane bonusami pochodzącymi z innych ofert 

5. Promocyjne doładowanie 2 x Tak Tak zostanie dodane do konta Klienta w ciągu maksymalnie 5 kolejnych dni 
kalendarzowych, następujących po dniu, w którym klient spełnił warunki jego otrzymania. W przypadku Klientów 
korzystających w momencie uzupełnienia konta z Roamingu - opóźnienie w dodaniu nagrody do konta może trwać 
do 14 dni. 

6. W okresie trwania Oferty 2 x Tak Tak Klient może tylko jeden raz otrzymać promocyjne doładowanie. 

7. W przypadku, gdy Klient nie doładuje konta w terminie 5 dni od daty aktywacji Oferty Promocyjnej  
to otrzymanie promocyjnego doładowania 2 x Tak Tak jest możliwe, jeśli: 
o nastąpi ponowna aktywacja Oferty Promocyjnej (zgodnie z pkt. 2 niniejszego regulaminu) oraz 
o zostanie spełniony warunek otrzymania promocyjnego doładowania 2 x Tak Tak (zgodnie z pkt. 3 niniejszego 

regulaminu). 

8. Dodanie promocyjnego doładowania 2 x Tak Tak do konta Klienta zostanie potwierdzone SMS’em. 

Biuro Obsługi Użytkownika: *96021 lub 602 960 2002 

 
1 Numer dostępny jest dla kart Tak Tak i Era Mix. Połączenie z serwisem automatycznym jest bezpłatne na terenie Polski. W przypadku połączenia 
z Konsultantem, naliczana jest jedynie opłata w wysokości 2,44 zł. z VAT, niezależnie od czasu trwania połączenia.  
2 Opłata zgodna z cennikiem Operatora, z którego wykonywane jest połączenie. 
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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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9. W przypadku Klientów dokonujących migracji z taryfy lub systemu objętego niniejszą Ofertą do kierunku/taryfy 
również objętego Ofertą, działania dokonane przed migracją, a mające wpływ na spełnienie warunków Oferty są 
brane pod uwagę, jako spełniające warunki Oferty. 

10. Korzystając z warunków niniejszej promocji, Użytkownik nie może używać karty sim do:  
(a) maszynowego (ruch typu „maszyna do maszyny” lub „maszyna do użytkownika”) generowania połączeń, w tym 
wysyłania wiadomości sms lub mms,  
(b) przesyłania znacznej liczby informacji o tożsamej lub podobnej treści, przeznaczonych do promowania towarów, 
usług czy wizerunku 
lub do osiągnięcia efektów podobnych do opisanych w pkt a i b. 
 
11. Naruszenie któregokolwiek z zakazów, o których mowa powyżej, stanowi dla Operatora podstawę do rozwiązania 
umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych ze skutkiem natychmiastowym. 

12. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach, zastosowanie mają postanowienia wiążącego Klienta 
regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez operatora oraz cennika.  

13. Skorzystanie z niniejszej Oferty oznacza akceptację niniejszych Warunków przez Klienta. 

14. Operator zastrzega sobie prawo do wycofania niniejszej oferty w dowolnym terminie lub zmiany niniejszych 
warunków. Informacja o zmianach bądź o wycofaniu niniejszej oferty zostanie podana do publicznej wiadomości na 
stronie internetowej operatora: www.era.pl 
 


