Regulamin przyznawania nagrody „ Mile Miles & More” w Programie Era Premia.
1. Z nagrody „ Mile Miles & More” może skorzystać każdy uczestnik Programu Era Premia, który
jednocześnie jest uczestnikiem Programu Miles & More.
2. Nagrodę „Mile Miles & More” można zamówić w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. włącznie
lub do wyczerpania zapasów mil. Operator zastrzega sobie możliwość przedłużenia czasu, w
którym można zamówić nagrodę „Mile Miles & More”.
3. Nagroda „Mile Miles & More” w programie Era Premia to pakiet mil Miles & More, na które mogą
być wymienione punkty Era Premia: 1000 mil Miles & More za 3000 punktów Era Premia.
4. Warunki przyznania nagrody:
a. Uczestnik programu Miles & More może wymienić swoje punkty zebrane w programie Era
Premia, na jeden lub kilka pakietów mil w ramach nagrody „Mile Miles & More”. W ciągu
jednego dnia Uczestnik programu może zamówić tylko jeden pakiet mil.
b. Aby zamówić pakiety mil w ramach nagrody „Mile Miles & More”, uczestnik zobowiązany
jest podać numer osobistego konta w programie Miles & More, na które mają zostać
przydzielone mile.
c. Mile zamówione w ramach nagrody w programie Era Premia zostaną przyznane na konto w
programie Miles & More, odpowiadające numerowi karty, podanemu przez uczestnika
programu w terminie 60 dni od momentu zamówienia.
d. W chwili przekazania mil na konto milowe Miles & More, karta sim uczestnika programu Era
Premia musi być aktywna.
e. W przypadku podania przez uczestnika błędnego numeru konta w programie Miles & More,
zamówione mile nie zostaną przyznane, a punkty Era Premia, za które mile zostały
zamówione zostaną zwrócone na konto uczestnika w programie Era Premia w terminie 60
dni od momentu zamówienia.
5. Pakiety mil w ramach nagrody „Mile Miles & More” można zamówić na jeden z następujących
sposobów:
a. wysyłając SMS o treści MM1000#XXXXXXXXX na numer 602922 (opłata zgodnie z
cennikiem), gdzie w miejsce krzyżyków należy wstawić nr konta Miles & More, na które
mają zostać przyznane mile
b. w serwisie I-BOA pod adresem https://i-boa.era.pl
c. u konsultanta Era Premia pod numerem 602900 (opłata za połączenie zgodna z cennikiem)
d. w salonie lub sklepie firmowym Era.
6. Zamówienie Nagrody „Mile Miles & More” jest potwierdzone SMS-em wysłanym na numer telefonu
Uczestnika, który złożył zamówienie.
7. Uczestnik może zrezygnować z pakietu mil zamówionego w ramach nagrody „Mile Miles & More” w
terminie jednego dnia roboczego od momentu zamówienia, pod numerem 602 900 (opłata za
połączenie zgodna z cennikiem).
8. Zamówienie nagrody „Mile Miles & More” oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych
osobowych przez PTC dla celów niniejszej oferty i przekazanie numeru karty programu Miles &
More Abonenta w celu przyznania zamówionego pakietu mil. Dane będą przetwarzane w
rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych (art. 24 i 32 Ustawy o ochronie danych
osobowych – tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr. 101 poz. 926).
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9. PTC nie będzie ponosiła odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany w treści oferty Miles & More,
która jest określona regulaminem programu Miles & More dostępnym na stronie www.miles-andmore.com.
10.Warunki wykorzystania mil w programie Miles & More:
a. Uczestnik programu Miles & More zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu
Programu Miles & More.
b. Wszystkie podatki, cła, obciążenia, takie jak opłaty lotniskowe itp. w przypadku
wykorzystania nagrody w programie zostaną poniesione przez uczestnika programu Miles
& More.
c. Mile przyznane w ramach nagrody „Mile Miles & More” mają ważność 3 lat od daty
przyznania.
d. Mile przyznane w ramach nagrody „Mile Miles & More” w programie Era Premia nie są
milami statusowymi.
e. Wszelkie aktualne informacje związane z programem Miles & More są dostępne na stronie
internetowej www.miles-and-more.pl lub pod numerem Centrum Obsługi Programu (+48)
22 5 777 222.
11. Zamówienie nagrody „Mile Miles & More” w programie Era Premia jest równoznaczne z
akceptacją niniejszego regulaminu.
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