Regulamin Nagrody „Bezpłatne Minuty” w Programie Era Premia.

Czas obowiązywania Nagrody Promocyjnej od 01.02.2011 do odwołania.
1. Nagroda Promocyjna „Bezpłatne Minuty” to 3 pakiety minut:
• pakiet 10 minut miesięcznie na okres 12 Cykli Rozliczeniowych o wartości 1 500 punktów
• pakiet 20 minut miesięcznie na okres 12 Cykli Rozliczeniowych o wartości 3 000 punktów
• pakiet 30 minut miesięcznie na okres 12 Cykli Rozliczeniowych o wartości 4 500 punktów
2.Nagroda promocyjna „Bezpłatne Minuty” może zostać zamówiona przez Uczestników, którzy
korzystają w chwili złożenia zamówienia z taryf Nowa Era Moja, Nowa Era Biznes, TAKAjakTY,
Jedyna, Nowa Jedyna Era Komfort, Era Komfort 80, Era Classic, Era Classic Bis, Era Komfort Biznes,
Era Nowy Komfort, Era Nowy Komfort VIP, Pakiet Biznes, Nowy Pakiet Biznes, Relaks, Taryfa Zero,
Nowa Era, Firma, Nowa Firma, Rodzina oraz taryf promocyjnych opartych na wymienionych taryfach.
Nagroda promocyjna nie jest dostępna dla Uczestników korzystających z taryf Era Domowa, Nowa
Era Domowa, Era Firmowa, Era Linia Domowa, Era Linia Biznesowa, Era Internet Stacjonarny oraz
dla Uczestników korzystających z taryf data i blueconnect.
3. Bezpłatne Minuty w ramach Nagrody Promocyjnej:
• dla taryf Nowa Era Moja, Nowa Era Biznes, TAKAjakTY dotyczą płatnych połączeń krajowych do
wszystkich operatorów i połączeń z Numerami Informacyjnymi niezależnie od pory dnia, z
wyłączeniem połączeń numerami: 602 950 000, 602 951 000 (przeniesienie połączenia do Poczty
głosowej), 602 913, Numerami Premium, Numerami bezpłatnymi, połączeń typu faks i dane (w tym
także połączeń z numerami +48 604 01 01 01, +48 604 02 02 02), przekierowań.
• dla taryf Jedyna, Era Komfort, Era Komfort 80, Era Classic, Era Classic Bis Era Komfort Biznes, Era
Nowy Komfort, Era Nowy Komfort VIP, Pakiet Biznes, Nowy Pakiet Biznes, Era Relaks, Nowa Era,
Firma, Nowa Firma, Rodzina oraz taryf promocyjnych opartych na wymienionych taryfach dotyczą
płatnych połączeń krajowych do wszystkich operatorów i połączeń z Numerami Informacyjnymi
niezależnie od pory dnia, z wyłączeniem połączeń numerami: 602 963, 602 908, 602 950 000, 602
951 000 (przeniesienie połączenia do Poczty głosowej), Numerami Premium, Numerami bezpłatnymi,
przekierowań.
Połączenia wykonane przez Uczestnika w ramach usług: Tanie połączenia, Połączenia z wybranymi
numerami, Sieć firmowa/Sieć korporacyjna oraz promocyjnej usługi 10 numerów za grosz
pomniejszają pakiet minut uzyskany poprzez zamówienie nagrody promocyjnej „Bezpłatne minuty”.
4.Bezpłatne Minuty zawarte w pakiecie są wymienne na Bezpłatne SMS-y na zasadzie 1 minuta
połączenia = 4 wiadomości SMS Bezpłatne SMS-y nie dotyczą:
• SMS-ów specjalnych,
• SMS-ów wysłanych w usłudze SIMextra,
• SMS-ów międzynarodowych
• SMS-ów głosowych.
5.Bezpłatne Minuty niewykorzystane w danym cyklu rozliczeniowym Uczestnik może wykorzystać w
następnym cyklu rozliczeniowym po uprzednim wykorzystaniu pakietu Bezpłatnych Minut z bieżącego
cyklu rozliczeniowego. Bezpłatne Minuty w ramach Nagrody, niewykorzystane w danym cyklu
rozliczeniowym i przechodzące na następny cykl rozliczeniowy, są rozliczane zgodnie z Naliczaniem
standardowym lub posiadaną usługą Naliczania.
6.Bezpłatne minuty wykorzystywane są po pakietach „Bezpłatnych Minut” dostępnych w
Abonamencie, Minutach Ekstra oraz nie pomniejszają pakietu kwotowego w taryfach Pakiet Biznes.
7. Zamówienie nagrody „Bezpłatne Minuty” najpóźniej na 48 godz. przed rozpoczęciem nowego Cyklu
Rozliczeniowego gwarantuje możliwość skorzystania z nagrody od początku najbliższego Cyklu.
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Skorzystanie przez Uczestnika z Nagrody Promocyjnej "Bezpłatne Minuty" może nastąpić od
momentu jej uruchomienia na koncie, a więc najwcześniej od pierwszego dnia nowego Cyklu
Rozliczeniowego, który następuje po Cyklu Rozliczeniowym, w którym złożono zamówienie. O
uruchomieniu pakietu bezpłatnych minut Abonent zostanie poinformowany za pomocą wiadomości
SMS.
8.Uczestnik może zamówić i korzystać z kilku pakietów „Bezpłatnych Minut” jednocześnie. W takim
wypadku „Bezpłatne Minuty” z pakietów, są sumowane i mogą być przez Uczestnika wykorzystywane
z zachowaniem kolejności, w jakiej na jego wniosek zostały uruchomione.
9.Zamówienie Nagrody Promocyjnej „Bezpłatne Minuty” skutkuje odliczeniem z konta punktowego
ilości punktów odpowiadającej ustalonej przez Operatora wartości nagrody. Uczestnik nie może
zrezygnować z Nagrody „Bezpłatne Minuty” po uruchomieniu „Bezpłatnych Minut” na jego koncie
abonenckim. W tym wypadku punkty nie mogą być zwrócone na konto punktowe. O uruchomieniu
nagrody uczestnik informowany jest za pomocą komunikatu SMS.
10.Nagroda dostępna będzie przez 12 pełnych cykli rozliczeniowych. Czas obowiązywania Nagrody
Promocyjnej „Bezpłatne Minuty” nie jest przedłużany o okres zawieszenia karty SIM.
11.Lista taryf, na których dostępne są Bezpłatne Minuty w programie Era Premia jest dostępna i
aktualizowana na stronie www.era.pl, w serwisie I-BOA oraz pod Numerem Telefonu Programu Era
Premia 602 900 opcja 1 (opłata za połączenie zgodna z cennikiem)
12.W przypadku cesji praw i obowiązków z Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych
niewykorzystane Bezpłatne Minuty nie są przenoszone na konto Cesjonariusza, i są anulowane.
13.Zamówienia na Nagrodę „Bezpłatne Minuty” można złożyć w serwisie I-BOA (www.iboa.pl) oraz
TeleEra, pod numerem 602 900. Zamówienia nagrody można również dokonać wysyłając SMS z
odpowiednim kodem nagrody na numer 602922 (oplata wg cennika):
• pakiet 10 minut miesięcznie na okres 12 Cykli Rozliczeniowych: MIN120
• pakiet 20 minut miesięcznie na okres 12 Cykli Rozliczeniowych: MIN240
• pakiet 30 minut miesięcznie na okres 12 Cykli Rozliczeniowych: MIN360
Uczestnik Programu może wskazać numer telefonu abonamentowego w sieci Era, na którego koncie
zamówiony pakiet minut może być aktywowany. Pakiet minut może zostać podarowany Abonentowi,
który korzysta w chwili złożenia zamówienia z jednej z taryf na warunkach opisanych w pkt 2.
Podarowanie pakietu możliwe jest pod numerem 602 900 (połączenie z konsultantem płatne wg
cennika) oraz wysyłając SMS-a na numer 602 922 (opłata wg cennika) z odpowiednim kodem nagrody
by zamówić nagrodę dla przyjaciela w miejsce krzyżyków (XXXXXXXXX) należy wpisać 9-cyfrowy
numer komórkowy w sieci Era, np.MIN120#602900000:
• pakiet 10 minut miesięcznie na okres 12 Cykli Rozliczeniowych: kod MIN120#XXXXXXXXX
• pakiet 20 minut miesięcznie na okres 12 Cykli Rozliczeniowych: MIN240#XXXXXXXXX
• pakiet 30 minut miesięcznie na okres 12 Cykli Rozliczeniowych: MIN360#XXXXXXXXX
W takim wypadku na numer telefonu, z którego zamawiany jest Pakiet minut kierowany jest SMS z
potwierdzeniem zamówienia nagrody, a na numer telefonu, dla którego zamawiany jest pakiet,
kierowany jest SMS z informacją o aktywacji Pakietu Minut.
14.Zamówienie Nagrody Promocyjnej „Bezpłatne Minuty” jest równoznaczne z akceptacją
postanowień tego regulaminu.
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