Warunki Oferty Promocyjnej „Blueconnect z netbookiem / laptopem na raty”w sieci Era (2)
Oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., operatora sieci Era („Oferta”)
KODY PROMOCJI: P_BC_NET_RATY_34_VI_36; P_BC_LAP_RATY_54_VI_36; P_BC_LAP_RATY_74_VI_36
I.

Opis Oferty
W okresie od dnia 14.04.2011 roku do wyczerpania zapasów zestawów dostępnych w Ofercie lub jej odwołania jednakże nie dłużej niż do 30.06.2011, Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z

1.

o.o., operator sieci Era (zwana dalej „Operatorem”), umożliwia zawarcie Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych (dalej „Umowa”) w oparciu o Cennik, Regulamin Świadczenia
Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów (dalej „Regulamin”) oraz warunki niniejszej Oferty.
2.

Podstawowe warunki Oferty::

Blueconnect z netbookiem
Opcja

blueconnect 34

Opłata abonamentowa za
usługę blueconnect

34,01 zł

Limit danych

3GB

Długość Umowy

36 pełnych Cykli
Rozliczeniowych

blueconnect noc

9 zł

Modem USB
(Huawei E173, Alcatel X221-S)

1 zł

899,64zł płatne w 36
Netbook Toshiba NB 500
miesięcznych ratach po
24,99zł
Podane ceny uwzględniają 23% VAT
Blueconnect z laptopem
Opcja

blueconnect 54

blueconnect 74

Opłata abonamentowa za
usługę blueconnect

54,01 zł

74,01 zł

Limit danych

3GB

7GB

Długość Umowy

36 pełnych Cykli
Rozliczeniowych

36 pełnych Cykli
Rozliczeniowych

blueconnect noc

9 zł

Bezpłatnie

199 zł

1 zł

349 zł

149 zł

1619,64zł płatne w 36
miesięcznych ratach po
44,99zł

1619,64zł płatne w 36
miesięcznych ratach po
44,99zł

Modem USB
(Huawei E122, Huawei E173,
Huawei E1750, Huawei E160,
ZTE MF 637, ZTE MF 631,
Alcatel X221-S)
Modem USB z funkcją routera
(Huawei E5)
Laptop
(Samsung R530 (Intel Pentium
T4500) / Samsung R530 (Intel
Pentium T4400) / Asus K50IJ /
Acer Aspire 5742Z / Samsung
RV510, Asus A52F, Samsung
R540, Acer Aspire 5742)

Podane ceny uwzględniają 23% VAT

a)

W przypadku wyboru opcji blueconnect 34 z netbookiem lub blueconnect 54 z laptopem, Abonent może w terminie 60 dni, licząc od dnia aktywacji Karty SIM, zamówić dodatkową
usługę „blueconnect noc” w cenie promocyjnej 9 zł z VAT miesięcznie. Promocyjna opłata za usługę „blueconnect noc” obowiązywać będzie przez czas oznaczony, na który
została zawarta Umowa lub do chwili wyłączenia przez Abonenta usługi „blueconnect noc” w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Po upływie okresu, na który została zawarta
Umowa oraz w przypadku zamówienia usługi „blueconnect noc” po upływie 60 dni, od dnia aktywacji Karty SIM, opłata za usługę będzie zgodna z Warunkami Oferty Promocyjnej
„blueconnect noc”.

3.

Zawierając Umowę Abonent jednocześnie nabywa jeden laptop lub notebook wraz z modemem zgodnie z pkt I.2.

4.

Odwołanie Oferty nie będzie naruszać praw nabytych przez Abonenta. Aktualna lista promocji dostępna jest na stronie www.era.pl.

5.

Transmisja danych w przypadku usług z Limitem danych (zgodnie z właściwą tabelą w pkt I. 2), rozliczana jest za każdy rozpoczęty 1 kB, osobno za dane wysłane i za dane odebrane.
Operatorowi przysługuje prawo do ograniczenia prędkości transmisji danych po przekroczeniu Limitu danych w taki sposób, że nie będzie ona wyższa niż 16 kBit/sek

6.

W ramach Oferty przysługuje promocyjna opłata za przyłączenie do sieci Era (dalej „Aktywacja”) w taryfie data, która wynosi 49 zł z VAT i jest uwzględniana na pierwszym rachunku.

7.

W ramach Oferty Abonent uzyskuje możliwość korzystania z taryfy data (w ramach, której dostępne są usługi telefoniczne), bez obowiązku ponoszenia z tego tytułu opłaty
abonamentowej.
Operator świadczy usługi transmisji danych z prędkością ich pobierania do 7,2 Mb/s z zastrzeżeniem postanowienia pkt I.5 .

8.
9.

Dane wysyłane i odbierane w ramach usługi „blueconnect noc”, tj. w godzinach 00:00-09:00 (rano) nie zmniejszają Limitu danych określonego w Ofercie.

10.

Abonent może bez ponoszenia dodatkowych kosztów rezygnować z usług telefonicznych (połączeń głosowych i SMS) świadczonych w taryfie data tj. wyłączyć taryfę data. W przypadku

11.

Pozostałe opłaty, nieokreślone w Ofercie, naliczane będą zgodnie z odpowiednio: „Cennikiem taryfy data”, „Cennikiem taryfy blueconnect” lub warunkami oferty promocyjnej „blueconnect

ponownego włączenia taryfy data, opłata abonamentowa z nia związana naliczana będzie według stawki określonej w "Cenniku taryfy data" natomiast pkt I.7 nie stosuje się.
noc”. Wskazane dokumenty są załącznikami do niniejszych warunków.
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12.

Abonent nie ma możliwości dokonania przelewu (cesji) praw i obowiązków z Umowy na osobę trzecią.

13.

Abonent nie może zawiesić świadczenia usług na własne życzenie w trakcie trwania Umowy.

14.

Abonent uprawniony jest do zwiększenia Limitu danych poprzez zmianę opcji, wybranej przy zawarciu Umowy, na inna dostępną w Ofercie opcję z wyższą opłatą abonamentową.
Zwiększenie Limitu danych nie powoduje konieczności zwrotu różnicy w cenie zakupionego sprzętu. Przez czas oznaczony, na który została zawarta Umowa Abonent nie jest uprawniony
do zmiany opcji, z której korzysta na opcję z niższą opłatą abonamentową. W przypadku opisanym w niniejszym punkcie pozostałe warunki Umowy nie ulegają zmianie

15.

Abonent może złożyć wniosek w przedmiocie zmiany Limitu danych, o której mowa w pkt I.14, konsultantowi 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
Rozliczeniowym.

17.

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

18.

Dane niewykorzystane w ramach Limitu danych w danym Cyklu Rozliczeniowym nie są przenoszone do wykorzystania w kolejnych Cyklach Rozliczeniowych.

19.

Oferta dostępna jest w wybranych Punktach Sprzedaży Operatora tj. Salonach i Sklepach Era wchodzących w skład struktury organizacyjnej Operatora z wyłączeniem Sklepów
Franczyzowych oraz Autoryzowanych Punktów Sprzedaży prowadzonych przez odrębne podmioty.

20.

Umowę w ramach Oferty może zawrzeć:
Konsument, który przedstawi dowód osobisty oraz dokument potwierdzający wiarygodność płatniczą, taki jak np. zaświadczenie o zatrudnieniu, karta kredytowa, dokumenty
poświadczające fakt otrzymywania emerytury lub renty itp. (szczegółowy wykaz honorowanych dokumentów dostępny jest w Punktach Sprzedaży i na stronie internetowej
www.era.pl) lub
inna Osoba, która przedłoży dokumenty potrzebne do zawarcia Umowy (szczegółowy wykaz honorowanych dokumentów dostępny jest w Punktach Sprzedaży i na stronie
internetowej www.era.pl)

21.

Operator ma prawo do uzależnienia zawarcia Umowy lub dalszego świadczenia na jej podstawie Usług Telekomunikacyjnych od wpłacenia przez Abonenta Kaucji lub przedstawienia
przez Abonenta określonej karty kredytowej. Abonent ma prawo wystąpić o zwrot Kaucji po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. Zwrot Kaucji następuje na wniosek Abonenta z
zastrzeżeniem postanowień Regulaminu. Operator ma prawo do odmowy zawarcia Umowy w przypadkach określonych w Regulaminie.
Postanowienia ogólne

II.

1.

Promocyjna cena przyłączenia do sieci dotyczy tylko niniejszej Oferty i obowiązuje pod warunkiem zawarcia z Operatorem Umowy na czas oznaczony, 36 pełnych Cykli Rozliczeniowych.

2.

W sprawach nieuregulowanych w warunkach Oferty, zastosowanie mają postanowienia Umowy, w szczególności Regulaminu. Terminy pisane w niniejszym dokumencie z dużej litery, a
w nim nie zdefiniowane, maja znaczenie nadane im w Regulaminie. Informacja dla przedsiębiorcy: Regulamin dostępny jest u każdego Doradcy Biznesowego, w Punktach Sprzedaży
oraz na stronie www.era.pl. W przypadku sprzeczności postanowień warunków Oferty z Regulaminem, pierwszeństwo będą miały warunki Oferty.

3.

Usługa Poczty głosowej dla wszystkich korzystających z niniejszej Oferty zostanie udostępniona w ciągu 2 dni od daty Aktywacji.

4.

W każdym z pierwszych czterech Cykli Rozliczeniowych obowiązuje Limit Kredytowy w wysokości 200,00 zł. W kolejnych Cyklach Rozliczeniowych Limit Kredytowy wynosi 500,00 zł..

5.

Warunków Oferty Promocyjnej nie można łączyć z warunkami innych akcji promocyjnych prowadzonych przez Operatora, w tym także akcji promocyjnych prowadzonych w przyszłości,
chyba, że postanowienia innych wzorców umownych Operatora wyraźnie stanowią inaczej.

6.

Operator nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność lub brak możliwości korzystania 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 certyfi katu 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.

7.

Abonent będący Konsumentem w przypadku zamówienia usługi F@ktura świadczonej zgodnie z „Regulaminem przesyłania faktur w formie elektronicznej” na czas korzystania z tej usługi
zawiesza swe uprawnienie do otrzymywania w formie papierowej faktur za Usługi Telekomunikacyjne, wykazów wykonanych Usług Tel ekomunikacyjnych i rachunków szczegółowych.
Wskazany Abonent przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z „Regulaminem przesyłania faktur w formie elektronicznej” w każdym czasie może wydać bezpłatną dyspozycję rezygnacji z
usługi przesyłania/udostępniania mu wskazanych dokumentów drogą elektroniczną , w wyniku czego otrzyma on na wskazany przez niego adres wskazane przez niego faktury za Usługi
Telekomunikacyjne i pozostałe wymienione powyżej dokumenty w postaci papierowej. Na czas korzystania z usługi F@ktura kwestie dotyczące formy wskazanych dokumentów i sposobu
ich dostarczania/przesyłania/udostępniania są regulowane wyłącznie postanowieniami „Regulaminu przesyłania faktur w formie elektronicznej”, "Regulamin przesyłania faktury w formie
elektronicznej" nie jest częścią Umowy.

III.

Czas trwania Umowy
1.

W przypadku zawarcia Umowy w ramach Oferty, zgodnym zamiarem stron jest, aby świadczenie Usług Telekomunikacyjnych na podstawie Umowy trwało, co najmniej przez okres 36
pełnych Cykli Rozliczeniowych, licząc od dnia Aktywacji. Po upływie tego okresu Umowę zawartą na czas oznaczony uważa się za przedłużoną na czas nieoznaczony, z opłatami
abonamentowymi zgodnymi z warunkami Oferty, chyba, że Abonent na 30 dni przed upływem okresu, na który została zawarta Umowa, zawiadomi Operatora w formie pisemnej, że nie
zamierza w dalszym ciągu korzystać z Usług Telekomunikacyjnych świadczonych przez Operatora.

2.

Abonent przyjmuje na siebie:
a.

zobowiązanie niepieniężne do utrzymania aktywnej Karty SIM w Sieci przez okres 36 pełnych Cykli Rozliczeniowych;

b.

zobowiązanie pieniężne do uiszczania opłaty abonamentowej oraz do uiszczenia opłat za Usługi Telekomunikacyjne świadczone przez Operatora zgodnie z – odpowiednio „Cennikiem taryfy data” lub „Cennikiem taryfy blueconnect”.

c.
3.

zobowiązanie pieniężne do uiszczania opłat ratalnych zgodnie z Harmonogramem Spłaty Rat za zakupionego laptopa lub netbooka

W przypadku naruszenia przez Abonenta zobowiązania, o którym mowa w pkt III.2.a, Abonent będzie zobowiązany na pisemne żądanie Operatora do naprawienia szkody poprzez
zapłatę na jego rzecz kary umownej. Wysokość kary umownej określona jest w Umowie. Obowiązek naprawienia szkody wynika ze zgodnego zamiaru Stron, o którym mowa w pkt III.1 i
celu Umowy, w związku z którą Operator przyznaje Abonentowi ulgę, zgodnie z warunkami określonymi w Ofercie. Kara umowna dochodzona przez Operatora nie może przekroczyć
kwoty określonej poniżej (w zależności od wybranej opcji), jak również wartości ulgi przyznanej Abonentowi pomniejszonej o proporcjonalną wartość tej ulgi za okres od dnia zawarcia
Umowy do dnia jej rozwiązania (nie wyłącza to uprawnienia Operatora do dochodzenia roszczeń określonych w § 15 ust. 8 Regulaminu).

Maksymalna kwota kary umownej:
600 zł dla opcji z Limitem danych 3GB z netbookiem
700 zł dla opcji z Limitem danych 3GB z laptopem
800 zł dla opcji z Limitem danych 7GB z laptopem
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Obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę powyższej kary umownej powstanie, jeśli do naruszenia przez Abonenta zobowiązani a niepieniężnego wskazanego w pkt III.2 dojdzie w

4.

wyniku rozwiązania Umowy przez Abonenta przed upływem czasu oznaczonego, na który Umowa została zawarta lub rozwiązania Umowy przez Operatora z winy Abonenta przed
upływem tego czasu w przypadkach wskazanych w § 15 ust 3, 5, 6 i 7 Regulaminu (m.in. w przypadku utracenia przez Abonenta Karty SIM oraz niewykonywania związanych z tym
obowiązków określonych § 14 ust. 1 i 2 Regulaminu).
Wydanie i aktywowanie nowej Karty SIM podlega opłacie zgodnej z „Cennikiem taryfy data” lub „Cennikiem taryfy blueconnect”, w zależności od aktualnie posiadanej taryfy.

5.

Informacja dotycząca blokady SIM LOCK:
Zestawy nabywane w związku z niniejszą promocją nie mają założonej blokady SIM LOCK uniemożliwiającej korzystanie z nich w sieciach innych operatorów.

Warunki sprzedaży na raty
Oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., operatora sieci Era (dalej „Operator”)
Warunkiem sprzedaży Abonentowi laptopa lub netebooka na raty jest zawarcie przez Abonenta z Operatorem Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych (dalej „Umowa”) na

1.

czas oznaczony, 36 Cykli rozliczeniowych w ramach oferty promocyjnej, która przewiduje zapłatę ceny laptopa lub netbooka w ratach.
2.

Operator, po zawarciu Umowy, wyda Abonentowi laptop lub netebook będący przedmiotem sprzedaży, przez co dojdzie do przeniesienia własność przedmiotu sprzedaży na Abonenta.

3.

Operator nie nalicza odsetek z tytułu sprzedaży na raty.

4.

Wysokość raty stanowi iloraz ceny sprzedaży laptopa lub netbooka i liczby rat. Różnice wynikające z zaokrągleń matematycznych są uwzględnione w kwocie ostatniej raty.

5.

Abonent zobowiązany jest do zapłaty rat na rachunek bankowy Operatora, przeznaczony do regulowania przez Abonenta płatności za Usługi Telekomunikacyjne. Informacja na temat
numeru rachunku bankowego Operatora znajduje się na fakturze za Usługi Telekomunikacyjne, w serwisie I-Boa dostępnym na www.era.pl (w zakładce „Płatności/forma płatności”) oraz
w Biurze Obsługi Abonenta.
Terminy płatności poszczególnych rat oraz ich wysokość określone są w Harmonogramie Spłaty Rat, który Abonent otrzymuje przy zawarciu Umowy lub z pierwszą fakturą za Usługi

6.

Telekomunikacyjne. Informacja o wysokości bieżącej raty przekazywana będzie Abonentowi z fakturą za Usługi Telekomunikacyjne. Terminy zapłaty poszczególnych rat związane są z
Cyklem rozliczeniowym i odpowiadają terminom zapłaty należności za Usługi Telekomunikacyjne świadczone na podstawie Umowy.
Za dzień zapłaty raty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Operatora, a w przypadku dokonania wpłaty w kasie wyznaczonego Punktu Sprzedaży - dzień dokonania wpłaty. W

7.

przypadku, jeśli Abonent opóźnia się z zapłatą poszczególnych rat w całości lub w części, Operator zastrzega sobie prawo do dochodzenia odsetek ustawowych. Operator może naliczyć
odsetki od zaległej należności, począwszy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności raty.
8.

W przypadku zwłoki Abonenta z zapłatą rat Abonent zobowiązany będzie na żądanie Operatora zapłacić nieuiszczoną część ceny netbooka lub laptopa.

9.

W przypadku braku odmiennej dyspozycji Abonenta wpłaty dokonywane na rachunek bankowy Operatora zaliczane będą na poczet długu najdawniej wymag alnego a przede wszystkim
na związane z tym długiem zaległe odsetki.

10.

W przypadku, gdy zapłata należności wynikających z faktur za Usługi Telekomunikacyjne dokonywana jest poprzez stałe zlecenie obciążania rachunku bankowego, rata doliczana będzie
do kwoty faktury za Usługi Telekomunikacyjne.

11.

Abonent ma prawo dokonać zapłaty raty lub kilku rat jednocześnie przed wymaganym terminem płatności. W takim przypadku Abonent w dalszym ciągu zobowiązany jest do zapłaty rat
w terminach określonych w Harmonogramie Spłaty Rat, odpowiedniemu zmniejszeniu ulega natomiast nieuiszczona cena urządzenia oraz liczba rat pozostałych do zapłaty. W przypadku
dokonania zapłaty rat przed wymaganym terminem płatności Abonent zobowiązany jest do poinformowania Operatora o takim zdarzeniu, wysyłając e-mail na skrzynkę pocztową
obslugaplatnosci@era.pl lub kontaktując się z Biurem Obsługi Abonenta.
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