Warunki Korzystania z Usługi
„Połączenia wideo w kraju dla taryf biznesowych” (Oferta)
Oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o. o., operatora sieci Era ( zwanej dalej „Operatorem”)
Czas trwania Oferty:

od 03.11.2010 r. do odwołania

Oferta dotyczy Usługi:

Połączenia wideo w kraju

Dla:

Abonentów posiadających taryfy biznesowe określone przez Operatora.
Informacje na temat taryf, w których Usługa jest dostępna, dostępne są w
Biurze Obsługi Abonenta, Punktach Sprzedaży oraz na stronie internetowej
www.era.pl.

Warunkiem korzystania z Oferty jest: posiadanie przez Abonenta telefonu, działającego z Kartą SIM w sieci Era w
systemie UMTS.
1.

Korzystanie z usługi Połączenia wideo w kraju (dalej zwana „Usługą”) możliwe jest wyłącznie w zasięgu sieci UMTS oraz
pod warunkiem, że Abonent posiada telefon obsługujący połączenia wideo oraz ma aktywowaną Usługę.

2.

Wykonanie połączenia wideo w kraju do użytkownika sieci stacjonarnej nie jest możliwe.

3.

Aktywacja Usługi jest bezpłatna. Aktywacja Usługi wykonywana jest poprzez Konsultanta Biuro Obsługi Abonenta pod
numerem telefonu 602 900 (opłata za połączenie zgodna z cennikiem lub załącznikiem cenowym właściwym dla danej
taryfy). Abonenci mogą samodzielnie dokonać aktywacji Usługi poprzez moduł ”Zarządzanie kontem” na stronie
internetowej www.era.pl.

4.

Operator zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszej Oferty w każdym czasie bez podawania przyczyn. Odwołanie
Oferty nie może naruszać prawa do korzystania z tej Oferty przez Abonentów, którzy nabyli to prawo przed jej
odwołaniem.

5.

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami Oferty zastosowanie będą miały postanowienia Regulaminu
Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów (dalej zwanego „Regulaminem“) oraz cenników,
załączników cenowych i regulaminów właściwych dla danej taryfy. W szczególności terminy pisane w niniejszym
dokumencie z dużej litery, a w nim niezdefiniowane, mają znaczenie nadane im we wskazanym Regulaminie.

Warunki cenowe
Połączenia wideo w kraju dla taryf biznesowych
Połączenia wideo w kraju
Opłata za minutę połączenia
wideo wykonywanego w kraju

1.
2.

Dla: taryf biznesowych określonych przez Operatora oraz dla ofert promocyjnych
opartych na tych taryfach.
Opłata za minutę połączenia wideo jest równa opłacie za minutę połączenia głosowego
w taryfie, z której Abonent korzysta (z zastrzeżeniem punktu 2 poniżej)
Sposób naliczania opłaty za połączenie wideo jest zgodny z zasadami naliczania opłaty
za minutę połączenia głosowego w taryfie, z której Abonent korzysta.

Informacje na temat taryf biznesowych, w których Usługa jest dostępna, dostępne się w Biurze Obsługi Abonenta,
Punktach Sprzedaży oraz na stronie internetowej www.era.pl.
Koszty połączenia wideo nie są rozliczane w ramach minut wliczonych w opłatę abonamentową, jak również nie są
rozliczane w ramach pakietów minut w usługach dodatkowych i promocyjnych, oraz nie wchodzą w zakres usług
obniżających koszty połączeń, chyba, że postanowienia innych regulaminów lub cenników stanowią inaczej.
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