
 
 

Regulamin przyznawania nagrody promocyjnej „Pakiety SMS” w programie Era Premia. 
 

 
Czas, w którym można zamówić nagrodę „Pakiet MMS w sieci Era”: od 17.01.2011 r. do odwołania. 
PTC poinformuje o zakończeniu promocji na niniejszych warunkach na stronie www.era.pl na 7 dni 
naprzód. 

1. Nagroda promocyjna „Pakiety SMS” to 3 pakiety SMSów: 
 „Pakiet SMS 50” - pakiet 50 bezpłatnych SMSów do wykorzystania w ciągu 2 pełnych 

Cykli Rozliczeniowych od momentu uruchomienia na koncie, o wartości 250 punktów 
Era Premia 

 „Pakiet SMS 150” - pakiet 150 bezpłatnych SMSów do wykorzystania w ciągu 2 
pełnych Cykli Rozliczeniowych od momentu uruchomienia na koncie, o wartości 600 
punktów Era Premia 

 „Pakiet SMS 500” – pakiet 500 bezpłatnych SMSów do wykorzystania w ciągu 24 
pełnych Cykli Rozliczeniowych od momentu uruchomienia na koncie, o wartości 1800 
punktów Era Premia 

2. Nagroda promocyjna „Pakiety SMS” może zostać zamówiona przez Uczestników, którzy 
korzystają w chwili złożenia zamówienia z jednej 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, Era Relaks, Taryfa Zero, Nowa Era, Firma, Nowa Firma, Rodzina oraz taryf 
promocyjnych opartych na wyżej wymienionych. Uczestnicy, którzy korzystają z innych taryf, 
mogą w każdym czasie zmienić taryfę zgodnie z obowiązującymi Cennikami lub Załącznikami 
Cennikowymi dla powyższych taryf. Lista taryf, na których dostępne są bezpłatne SMSy w 
programie Era Premia dostępna jest również na stronie www.erapremia.pl, w serwisie I-
BOA(www.iboa.pl) oraz pod numerem telefonu 602 900 (opcja 0, opłata zgodna z cennikiem). 
Z nagrody nie mogą skorzystać Uczestnicy pozostający w taryfach Era Domowa, Nowa Era 
Domowa, Era Firmowa, Era Linia Domowa, Era Linia Biznesowa, Era Internet Stacjonarny 
oraz Uczestnicy korzystający z taryf data i blueconnect. 

3. Bezpłatne SMSy w ramach nagrody promocyjnej „Pakiety SMS” dotyczą płatnych SMSów 
wysyłanych do wszystkich krajowych sieci komórkowych niezależnie od pory dnia, z 
wyłączeniem: 

 SMS-ów specjalnych 
 SMS-ów wysłanych w usłudze SIMextra 
 SMS-ów międzynarodowych i roamingowych 
 SMS-ów głosowych 

4. Bezpłatne SMSy w ramach nagrody „Pakiety SMS” nie są wymienne na bezpłatne minuty. 
5. Bezpłatne SMSy niewykorzystane w danym Cyklu Rozliczeniowym Uczestnik może 

wykorzystać w następnym Cyklu Rozliczeniowym przed wykorzystaniem SMSów z „Pakietu 
SMS” z bieżącego Cyklu Rozliczeniowego. 

6. Bezpłatne SMSy z „Pakietów SMS” wykorzystywane są przed SMSami dostępnymi w ramach: 
 pakietów bezpłatnych minut w Abonamencie/ofertach/pakietach 
 Minut Ekstra 
 nagród „Bezpłatne Minuty na 12 miesięcy za punkty Era Premia” oraz „Pakiety 

Premia” 
 innych bezpłatnych minut przyznawanych promocyjnie przez Operatora, wymiennych 

na SMSy 
7. Dla taryf Era Nowy Komfort oraz taryf promocyjnych opartych na nich, bezpłatne SMSy z 

„Pakietów SMS” są wykorzystywane po SMSach z Oferty Multimedialnej. 
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Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 181, zarejestrowaną w 
Sądzie Rejonowym dla m. ST. Warszawy w XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru 
Sądowego, pod numerem rejestrowym KRS 29159, NIP 526-10-40-567, kapitał zakładowy w 
wysokości 471 000 000 PLN 

8. Uczestnik może zamówić i korzystać z kilku „Pakietów SMS” jednocześnie. W przypadku 
„Pakietu SMS 50” i „Pakietu SMS 150”, bezpłatne SMSy są sumowane i mogą być przez 
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Uczestnika wykorzystywane z zachowaniem kolejności, w jakiej na jego wniosek zostały 
uruchomione – SMSy z kolejnego pakietu mogą być wykorzystane bezpośrednio po 
wykorzystaniu SMSów z poprzedniego pakietu. Bezpłatne SMSy z „Pakietu SMS 500” 
wykorzystywane są zawsze po wykorzystaniu SMSów z „Pakietu SMS 50”i/lub „Pakietu SMS 
150”, niezależnie od kolejności, w jakiej pakiety zostały zamówione. Okresy obowiązywania 
pakietów nie sumują się. 

9. Bezpłatne SMSy w ramach nagrody promocyjnej "Pakiety SMS" zaczną obowiązywać w ciągu 
48 godzin od momentu zamówienia nagrody. O uruchomieniu pakietu na jego koncie 
abonenckim Abonent zostanie poinformowany za pomocą wiadomości SMS. 

10. Zamówienie Nagrody Promocyjnej „Pakiet SMS” skutkuje odliczeniem z konta punktowego 
liczby punktów odpowiadającej ustalonej przez Operatora wartości nagrody. Uczestnik 
informowany jest za pomocą komunikatu SMS o zamówieniu nagrody. Po zamówieniu 
nagrody, Uczestnik może z niej zrezygnować w ciągu następnego dnia dzwoniąc pod numer 
602 900 (opłata zgodna z cennikiem). Uczestnik nie może zrezygnować z Nagrody „Pakiety 
SMS” po uruchomieniu pakietów na wskazanym przez niego koncie abonenckim. W tym 
wypadku punkty nie mogą być zwrócone na konto punktowe. 

11. Zamówienie nagrody promocyjnej „Pakiety SMS” można złożyć w serwisie I-BOA 
(www.iboa.pl) oraz TeleEra, pod numerem 602 900 (opcja 1 - połączenie bezpłatne, 
połączenie z konsultantem – opłata zgodna z cennikiem) oraz wysyłając SMS’a z 
odpowiednim kodem nagrody na numer 602 922 (opłata wg cennika): 

 Pakiet 50 SMS na 2 cykle rozliczeniowe- kod SMS050 
 Pakiet 150 SMS na 2 cykle rozliczeniowe- kod SMS150 
 Pakiet 500 SMS na 24 cykle rozliczeniowe - kod SMS500 

Uczestnik Programu może wskazać numer telefonu abonamentowego w sieci Era, na którego 
koncie zamówiony pakiet lub pakiety mają być aktywowane w ramach nagrody promocyjnej 
„Pakiety SMS”. Pakiet SMS może zostać podarowany Abonentowi, który korzysta w chwili 
złożenia zamówienia z jednej z taryf na warunkach opisanych w pkt 2. 
Podarowanie pakietu SMS możliwe jest pod numerem 602 900 (połączenie z konsultantem 
płatne wg cennika) oraz poprzez wysłanie SMS-a na numer 602 922 (opłata wg cennika) z 
odpowiednim kodem nagrody. Aby zamówić nagrodę dla przyjaciela w miejsce krzyżyków 
(XXXXXXXXX) należy wpisać 9-cyfrowy numer komórkowy w sieci Era, np. 
SMS050#602900000: 

 Pakiet 50 SMS dla przyjaciela na 2 cykle rozliczeniowe- kod SMS050#XXXXXXXXX 
 Pakiet 150 SMS dla przyjaciela na 2 cykle rozliczeniowe- kod SMS150#XXXXXXXXX 
 Pakiet 500 SMS dla przyjaciela na 24 cykle rozliczeniowe-kod SMS500#XXXXXXXXX 

12. Czas obowiązywania nagrody promocyjnej „Pakiety SMS” nie jest przedłużany o okres 
zawieszenia karty SIM. 

13. W przypadku cesji praw i obowiązków z Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych 
niewykorzystane bezpłatne SMSy w ramach nagrody promocyjnej „Pakiety SMS” nie są 
przenoszone na konto Cesjonariusza, i są anulowane. 

14. Zamówienie nagrody promocyjnej „Pakiety SMS” jest równoznaczne z akceptacją 
postanowień tego regulaminu. 


