
  

  
  
  

Regulamin Nagrody promocyjnej „Granie na Czekanie w Era Premia”  
  
Czas obowiązywania Nagrody promocyjnej „Granie na Czekanie w Era Premia”: od 01.01.2011 r. do odwołania. PTC 
poinformuje o zakończeniu obowiązywania niniejszej promocji na stronie www.era.pl  na 7 dni przed jej zakończeniem .  
  
 1. Przedmiot promocji  

 1.1. Nagroda promocyjna „Granie na Czekanie w Era Premia” polega na możliwości aktywacji dźwięku 
oczekiwania na połączenia przychodzące w ramach usługi „Granie na czekanie” przez aktywnego uczestnika 
programu.  

 1.2. W ramach promocji Uczestnik ma możliwość wymiany punktów Era Premia na Nagrodę promocyjną, gdzie 
wartość nagrody to 100 punktów Era Premia za jeden utwór o wartości 2,5 pln z VAT (2,03 pln netto).  

   
 2. Uruchomienie Nagrody promocyjnej „Granie na Czekanie w Era Premia”   

 2.1. Aby uruchomić Nagrodę promocyjną „Granie na Czekanie w Era Premia”, Uczestnik musi być aktywnym 
Uczestnikiem programu Era Premia i posiadać na swoim koncie minimum 100 punktów Era Premia.   

 2.2. Uruchomienie Nagrody promocyjnej„Granie na Czekanie w Era Premia” następuje poprzez:  

2.2.1 wysłanie przez Uczestnika SMSa o treści zawierającej standardowy kod wybranego dźwięku oraz 
dodatkowo EP na końcu kodu (przykład 60423EP) na numer 333 (opłata jak za standardowy SMS 
wewnątrzsieciowy w taryfie Uczestnika) lub  

 
            2.2.2. zalogowanie się Uczestnika na serwisie  www.granie.era.pl  i zakup wybranego dźwięku poprzez opcję      
            „Kup za punkty Era Premia”     
 2.3. Informacje o standardowych kodach dźwięków, które można zakupić w ramach serwisu „Granie na    
 Czekanie” są dostępne na stronie www.granie.era.pl    

 2.4. Jeżeli w chwili dokonania zamówienia Nagrody promocyjnej Uczestnik nie posiada aktywnej usługi „Granie 
na Czekanie”, usługa ta zostanie automatycznie aktywowana na koncie Uczestnika. W takim przypadku 
Uczestnik nie ponosi opłaty abonamentowej za usługę do końca cyklu rozliczeniowego, w którym nastąpiła 
aktywacja usługi oraz w okresie kolejnego, pełnego cyklu rozliczeniowego. Warunkiem braku opłaty w 2 
pierwszych cyklach rozliczeniowych jest złożenie zamówienia na nagrodę po raz pierwszy. Po tym okresie 
rozpocznie się naliczanie miesięcznej opłaty abonamentowej w wysokości 2 PLN z VAT (1,63 PLN netto) 
miesięcznie. O zbliżającym się zakończeniu bezpłatnego okresu Uczestnik zostanie poinformowany poprzez 
wiadomość SMS.   

 2.5. Nagroda promocyjna może być włączona w dowolnym momencie cyklu rozliczeniowego.  

 2.6. Uczestnik zostanie poinformowany o zamówieniu Nagrody promocyjnej za pomocą komunikatu SMS.  

 2.7. Uczestnik nie może zrezygnować z Nagrody promocyjnej „Granie na Czekanie w Era Premia” po 
uruchomieniu Nagrody promocyjnej na jego koncie abonenckim. W tym wypadku punkty nie mogą być 
zwrócone na konto punktowe.   
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 3. Postanowienia końcowe  

 3.1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia regulaminu 
Programu Era Premia, regulaminu Usługi „Granie na Czekanie” oraz postanowienia Regulaminu Świadczenia 
Usług Telekomunikacyjnych PTC Sp. z o.o.  

 3.2. W przypadku cesji praw i obowiązków z Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych, dźwięk 
zakupiony przez Uczestnika w ramach usługi „Granie na Czekanie” pozostaje na koncie Uczestnika, a serwis 
nie jest dezaktywowany.   

 3.3. Zamówienie Nagrody promocyjnej „Granie na Czekanie w Era Premia” jest równoznaczne z akceptacją 
postanowień niniejszego regulaminu.  
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