Warunki Oferty Promocyjnej „Ryczałty blueconnect na Taryfach Biznesowych” w sieci Era (6)
Oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o. o., operatora sieci Era (dalej „Oferta Promocyjna”)
I.

Opis oferty
W okresie od dnia 20.09.2010 roku do odwołania, jednakże nie dłużej niż do 31.12.2010 roku włącznie, Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o. o – operator sieci Era (zwany dalej
„Operatorem”) oferuje:

1.

Usługi Telekomunikacyjne:

Abonament za usługę blueconnect
limit transmisji

Ryczałt blueconnect
biznes 38

Ryczałt blueconnect
biznes 48

Ryczałt blueconnect
biznes 78

Ryczałt blueconnect
biznes 98

38,00 zł
(46,74 zł z VAT)

48,00 zł
(59,04 zł z VAT)

78,00 zł
(95,94 zł z VAT)

98,00 zł
(120,54 zł z VAT)

Limit 1,5 GB

Limit 2,5 GB

Limit 10 GB

Limit 15 GB

2.

10 zł
10 zł
10 zł
10 zł
(12,30 zł z VAT)
(12,30 zł z VAT)
(12,30 zł z VAT)
(12,30 zł z VAT)
Promocyjne zasady naliczania opłat opisane w punkcie 1 powyżej dotyczą naliczania opłaty abonamentowej za korzystanie z usług objętych warunkami niniejszej Promocji wyłącznie na

3.

Z Oferty Promocyjnej może skorzystać każdy przedsiębiorca w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa, który korzysta z dostępnych Taryf Biznesowych:

Dezaktywacja usługi

terenie Polski.

4.



Firma, Nowa Firma



Pakiet Biznes, Nowy Pakiet Biznes



Pakiet Biznes Firma, Nowy Pakiet Biznes Firma



Pakiet dla Biznesu, Pakiet Korporacyjny

Aktywacja Ryczałtów blueconnect dostępnych w ramach Oferty Promocyjnej możliwa jest:



telefonicznie poprzez Konsultanta Biura Obsługi Abonenta pod numerem telefonu 602900000



w momencie podpisywania Umowy



w momencie podpisywania Aneksu do Umowy.

5.

Promocyjne zasady naliczania opłat opisane w pkt 1 obowiązują od godz. 24:00 dnia, w którym dokonano aktywacji.

6.

Operator zastrzega sobie prawo do odwołania Oferty Promocyjnej w każdym czasie bez podawania przyczyn, co nie będzie naruszać praw nabytych przez Abonenta. Lista aktualnych

7.

Transmisja jest rozliczana za każdy rozpoczęty 1 kB, osobno za dane wysłane i za dane odebrane. Operator zastrzega sobie prawo do ograniczenia pasma transmisji danych po

ofert promocyjnych dostępna jest na stronie www.era.pl.
przekroczeniu odpowiednio:



1,5 GB transferu w danym Cyklu Rozliczeniowym dla Ryczałt blueconnect biznes 38



2,5 GB transferu w danym Cyklu Rozliczeniowym dla Ryczałt blueconnect biznes 48



10 GB transferu w danym Cyklu Rozliczeniowym dla Ryczałt blueconnect biznes 78



15 GB transferu w danym Cyklu Rozliczeniowym dla Ryczałt blueconnect biznes 98

Po wskazanym powyżej przekroczeniu Operatorowi będzie przysługiwać prawo do ograniczenia pasma transmisji w taki sposób, że nie będzie ono wyższe niż 16 kbit/sek.
8.

W przypadku aktywacji usługi w ramach niniejszej Oferty Promocyjnej, Operator świadczy usługi transmisji danych z prędkością ich pobierania do 7,2 Mb/s

9.

W taryfach (Nowy) Pakiet Biznes, (Nowy) Pakiet Biznes Firma opłata abonamentowa za usługę dostępną w ramach niniejszej Promocji, rozliczana jest w ramach przysługującego Pakietu
wartościowego. W taryfach Pakiet dla Biznesu i taryfach Pakiet Korporacyjny opłata abonamentowa za usługę dostępną w ramach niniejszej Promocji nie jest rozliczana w ramach Pakietu
wartościowego.

10.

Aktywacja Ryczałtów blueconnect dostępnych w ramach niniejszej Oferty Promocyjnej powoduje aktywację dostępu do punktów Era Hotspot. Korzystanie z punktów Era HotSpot odbywa
się poza limitem transferu danych.

11.

Aktywacja Ryczałtów blueconnect dostępnych w ramach niniejszej Oferty Promocyjnej powoduje dezaktywację aktywowanych wcześniej taryfowych Pakietów transmisji danych oraz
naliczanie opłat abonamentowych proporcjonalnie do ilości dni obowiązywania Ryczałtów blueconnect objętych niniejsza Promocją i Pakietów transmisji danych w danym Cyklu
Rozliczeniowym.

12.

Aktywacja taryfowych Pakietów transmisji danych powoduje dezaktywację Ryczałtów blueconnect objętych niniejsza Promocją oraz naliczanie opłat abonamentowych proporcjonalnie do
ilości dni obowiązywania Ryczałtów blueconnect objętych niniejsza promocją i Pakietów transmisji danych, w danym Cyklu Rozliczeniowym.

13.

W Cyklu Rozliczeniowym można mieć aktywny tylko jeden Ryczałt a jego aktywacji lub dezaktywacji można dokonać jednorazowo w dowolnym momencie Cyklu Rozliczeniowego.

14.

W trakcie trwania Umowy Abonent będzie miał możliwość bezpłatnej zmiany parametrów technicznych transmisji danych polegającej na podniesieniu miesięcznego Limitu transmisji
danych w usłudze blueconnect zgodnie z obowiązującymi promocjami. Zmiana ta jest bezpłatna. Po zmianie technicznych parametrów transmisji danych Abonent nie będzie miał
możliwości powrotu do parametrów technicznych, z których korzystał przed dokonaniem zmiany.

15.

Abonent ma możliwość dokonania zmiany parametrów, o której mowa w ppkt 14 powyżej poprzez Konsultanta Biura Obsługi Abonenta pod numerem 602900000.

16.

Po zmianie parametrów technicznych transmisji danych, opłaty abonamentowe będą naliczane proporcjonalnie do ilości dni obowiązywania danych parametrów w danym Cyklu

17.

Mapa zasięgu sieci Era dla poszczególnych technologii transmisji danych jest dostępna na stronach http://mapa.era.pl i ma charakter orientacyjny.

18.

Dane niewykorzystane w ramach Limitu danych w danym Cyklu Rozliczeniowym przepadają i nie przechodzą na kolejny Cykl Rozliczeniowy.

Rozliczeniowym.

II.

Postanowienia ogólne:
1.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach Oferty Promocyjnej zastosowanie maja postanowienia warunków promocji wynikających z posiadanych Taryf Biznesowych oraz
postanowienia Regulaminu o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów („Regulamin”) oraz Umowy. W szczególności terminy pisane w niniejszym dokumencie z
dużej litery, a w nim nie zdefiniowane, maja znaczenie nadane im we wskazanym Regulaminie. Informacja dla przedsiębiorcy: Regulamin dostępny jest u każdego Doradcy Biznesowego,
w Salonach i Sklepach Firmowych sieci Era (z wyłączeniem Autoryzowanych Punktów Sprzedaży). W przypadku sprzeczności postanowień niniejszych Warunków Oferty Promocyjnej z
Regulaminem pierwszeństwo będą miały niniejsze warunki.

2.

Operator nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność lub brak możliwości skorzystania z Usług Telekomunikacyjnych, wynikającą z nieosiągnięcia przez sprzęt używany przez
Abonenta stosownych parametrów technicznych, w tym parametrów wymaganych do skorzystania z Usług Telekomunikacyjnych. Dane o jakości Usług Telekomunikacyjnych
świadczonych przez Operatora wskazane są w § 5 Regulaminu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność lub brak możliwości skorzystania z Usług Telekomunikacyjnych
także w przypadku używania przez Abonenta (1) sprzętu nieposiadającego wymaganego na terytorium Polski świadectwa homologacji lub certyfikatu zgodności z zasadniczymi
wymaganiami, co w szczególności dotyczy sprzętu komputerowego, oraz (2) niewłaściwego oprogramowania - co w szczególności może być spowodowane samodzielnym
dokonywaniem przez Abonenta zmian.
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