Warunki Oferty Promocyjnej „blueconnect noc” w taryfach data i blueconnect
Nowa oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., operatora sieci Era
Postanowienia ogólne

I.
1.

W okresie od dnia 30.01.2011 roku do dnia 30.06.2011 Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o., operator sieci Era (zwana dalej „Operatorem”) oferuje
usługę blueconnect noc (zwaną dalej „Usługą”) na poniższych warunkach.

2.

Do skorzystania z uprawnieni są Abonenci Era korzystający z taryf: data lub blueconnect w ramach promocji obowiązujących od dnia 17.11.2010 z
opłatą miesięczną wyższą lub równą 45,37 zł z VAT.

3.

W ramach Oferty Promocyjnej oferowana jest usługa blueconnect noc, w ramach której dane wysyłane i odbierane w godzinach 00:00-09:00 (rano) nie
zmniejszają miesięcznego limitu wysyłanych i odbieranych danych wynikającego z promocji blueconnect, na podstawie której Abonent zawarł Umowę.

4.

Aktywacja Usługi spowoduje zmianę typu naliczania dla transmisji danych w okresie 00:00 - 09:00 (rano) każdego dnia na formę ryczałtową, w której
nie zostaną pobrane żadne opłaty za transmisję danych na terenie Polski, w sieci Era, inne niż opłata abonamentowa za Usługę oraz nie będą
rozliczane żadne posiadane przez Abonenta pakiety transmisji danych do wykorzystania w usłudze pakietowej transmisji danych. Zmiana trybu
naliczania nastąpi w ciągu 24 godzin od momentu aktywacji usługi.

5.

W przypadku wyczerpania przez Abonenta całości limitu danych przysługujących w ramach usługi podstawowej (na podstawie, której Abonent zawarł
umowę) nastąpi zmiana prędkości do maksymalnej wartości 16 kb/s w okresie całej doby.

6.

Opłata abonamentowa za Usługę wynosi 9,08 zł z VAT. Opłaty abonamentowe rozliczane są za cykl rozliczeniowy i płatne z góry.

7.

Aktywacja Usługi jest bezpłatna. Usługa będzie aktywna w ciągu następnego dnia od momentu jej aktywacji przez Abonenta.
Abonent aktywuje Usługę w jeden z następujących sposobów:

8.

a.

poprzez kontakt z konsultantem Biura Obsługi Abonenta (602 900 – opłata za połączenie zgodna z aktualnym Cennikiem),

b.

poprzez wysłanie bezpłatnego SMS o treści: „dodaj bcn” na numer 8084,

c.

poprzez kontakt ze sprzedawcą w wybranych sklepach i salonach sieci Era.

Dezaktywacja Usługi jest bezpłatna. Usługa będzie dezaktywowana w ciągu następnego dnia od momentu jej dezaktywacji przez Abonenta.
Abonent dezaktywuje Usługę w jeden z następujących sposobów:
a.

poprzez kontakt z konsultantem Biura Obsługi Abonenta (602 900 – opłata za połączenie zgodna z aktualnym Cennikiem),

b.

poprzez wysłanie bezpłatnego SMS o treści: „usun bcn” na numer 8084,

c.

poprzez kontakt ze sprzedawcą w wybranych sklepach i salonach sieci Era.

9. Dezaktywacja Usługi powoduje powrót do standardowych parametrów technicznych świadczenia transmisji danych. Zmiana trybu naliczania nastąpi od
rozpoczęcia kolejnego cyklu rozliczeniowego.
10. Jeżeli Abonent dokona aktywacji lub dezaktywacji Usługi w trakcie trwania okresu rozliczeniowego wówczas miesięczna opłata za Usługę będzie
proporcjonalna do liczby dni okresu rozliczeniowego, w których Usługa była aktywna.
11. W przypadku dokonania Cesji umowy, Usługa pozostaje aktywna bez zmian w warunkach jej obowiązywania pod warunkiem zachowania taryfy.
12. Oferta promocyjna dotyczy usługi dostępu do Internetu świadczonej w oparciu o technologie pakietowej transmisji danych w zasięgu sieci Era, dla
Klientów posiadających urządzenia działające z kartą SIM Operatora z możliwością korzystania z pakietowej transmisji danych.
13. Korzystanie z Usługi jest możliwe wyłącznie na terenie Polski, w sieci Era. Aktywacja usługi nie wpływa na opłaty za transmisję danych poza granicami
Polski, gdzie opłaty pobierane będą zgodnie z taryfą z której korzysta Abonent .
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II.

Inne postanowienia

1.

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do lokalnej czasowej niedostępności sieci w nocy z powodu wykonywania prac
optymalizacyjnych na części elementów sieciowych. Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. dołoży wszelkich starań aby zminimalizować okres
niedostępności sieci.

2.

Prędkość przesyłania danych uzależniona jest od specyfikacji technicznej modemu, zasięgu sieci operatora telefonii komórkowej, obciążenia stacji
nadawczej, siły odbieranego sygnału oraz warunków atmosferycznych.

3.

W związku z niniejszą ofertą Abonent nie ma prawa świadczyć usług będących przedmiotem niniejszej promocji bezpośrednio lub pośrednio osobom
trzecim.
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