
 
 

 
 Regulamin nagrody promocyjnej „Blueconnect 5 Mb w Era Premia”  

 
 

Czas obowiązywania nagrody promocyjnej „Blueconnect 5 Mb w Era Premia” od 01.01.2011do odwołania. PTC 
poinformuje o odwołaniu niniejszej promocji na niniejszych warunkach na stronie www.era.pl w terminie 7 dni 
przed końcem obowiązywania promocji. 
 
1. Przedmiot promocji  

1.1. Nagroda promocyjna polega na możliwości wykorzystania pakietu danych o wielkości 5Mb w ramach 
pakietowej transmisji danych w usłudze WAP (APN:erawapp) i Internet (APN:erainternet) przez 
Uczestników posiadających telefony lub urządzenia działające z kartą SIM Operatora z funkcją 
pakietowej transmisji danych.  

1.2. W ramach promocji Uczestnik ma możliwość uruchomienia, na warunkach niniejszego regulaminu 
usługi blueconnect 5 Mb, czyli Pakietu 5 Mb WAP (APN:erawap) i Internet (APN:erainternet) za 200 
punktów Era Premia.  

1.3. Nagroda promocyjna „Blueconnect 5 Mb w Era Premia” może zostać zamówiona przez Uczestników, 
którzy korzystają w chwili złożenia zamówienia z taryf Nowa Era, Firma, Nowa Firma, Rodzina oraz z 
taryf promocyjnych opartych na wyżej wymienionych. Z nagrody promocyjnej „Blueconnect 5Mb w Era 
Premia” nie mogą skorzystać Uczestnicy pozostający w taryfach Era Domowa, Nowa Era Domowa, 
Era Firmowa, Era Linia Domowa, Era Linia Biznesowa oraz Uczestnicy pozostający w taryfie data i 
blueconnect. 

1.4. Korzystanie z usługi pakietowej transmisji danych za punkty Era Premia jest możliwe tylko na terenie 
Polski.  

2. Uruchomienie usługi blueconnect 5 Mb  
2.1. Aby uruchomić Nagrodę promocyjną „blueconnect 5 Mb w Era Premia”, Uczestnik musi posiadać 

aktywną usługę blueconnect 5 Mb (Pakiet 5Mb WAP).  
2.2. Uruchomienie usługi blueconnect 5 Mb następuje poprzez:  

• Wysłanie przez Uczestnika SMSa o treści A5 na numer 8025 (opłata według cennika) lub  
• Kontakt Uczestnika z Biurem Obsługi Klienta pod numerem 602 900 (opłata zgodna z taryfą) lub  
• Zalogowanie się Uczestnika na http://www.iboa.pl i aktywację Pakietu.  

     2.3. Usługa „blueconnect 5 Mb” może być włączona w dowolnym momencie cyklu rozliczeniowego.  
2.4. Uczestnik, w cyklu, w którym nastąpiła aktywacja ponosi opłatę miesięczną w wysokości 5 PLN z VAT 

(4,07 PLN netto).  
3. Uruchomienie Nagrody promocyjnej „Blueconnect 5 Mb w Era Premia”  

3.1. Zamówienie Nagrody promocyjnej „Blueconnect 5 Mb w Era Premia” skutkuje odliczeniem z konta 
punktowego 200 punktów Era Premia.  

3.2. Nagrodę promocyjną „Blueconnect 5 Mb w Era Premia” może zamówić wyłącznie Uczestnik, który ma 
na koncie aktywną usługę blueconnect 5 Mb (pakiet 5Mb WAP)  

3.3. Włączenie Nagrody promocyjnej następuje poprzez:  
• Wysłanie przez Uczestnika SMSa o treści „MAX” na numer 602 922 (opłata zgodna z taryfą) lub  
• Kontakt Uczestnika z Biurem Obsługi Klienta pod numerem 602 900 (opłata zgodna z taryfą) 

3.4.Uczestnik nie może zrezygnować z Nagrody promocyjnej „blueconnect 5 Mb w Era Premia” po 
uruchomieniu Nagrody promocyjnej na jego koncie abonenckim. W tym wypadku punkty nie mogą być 
zwrócone na konto punktowe. Uczestnik zostanie poinformowany o zamówieniu Nagrody promocyjnej 
za pomocą komunikatu SMS.  

3.5. Nagroda promocyjna może być włączona w dowolnym momencie cyklu rozliczeniowego.  
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3.6.Uczestnik w cyklu rozliczeniowym, w którym nastąpiło uruchomienie Nagrody promocyjnej „blueconnect 
5 Mb w Era Premia” oraz w następującym po nim pierwszym pełnym cyklu rozliczeniowym nie ponosi 
żadnej dodatkowej opłaty miesięcznej pod warunkiem, że uruchomienie nagrody nastąpiło w terminie 
minimum 7 dni przed końcem cyklu rozliczeniowego. W kolejnych cyklach rozliczeniowych Uczestnik 
zapłaci opłatę miesięczną w wysokości 5 PLN z VAT (4,07 PLN netto).  

3.7. W przypadku, gdy Uczestnik uruchomi nagrodę w terminie krótszym niż 7 dni przed końcem cyklu 
rozliczeniowego, poniesie opłatę za usługę blueconnect proporcjonalnie wg cennika. W kolejnym cyklu 
rozliczeniowym nie poniesie żadnej dodatkowej opłaty.  

3.8. W ramach Nagrody promocyjnej dane naliczane są za każde rozpoczęte 50 kB, oddzielnie za dane 
wysyłane i odebrane na poziomie protokołu internetowego (IP); 1 kB = 1024B. Po zakończeniu sesji 
lub o godz. 24:00 dane są zaokrąglane w górę, do pełnej jednostki taryfikacyjnej 50kB.  

3.9. Po wyczerpaniu limitu 5 Mb dostępnego w ramach Nagrody promocyjnej w danym cyklu 
rozliczeniowym, Uczestnik ponosi opłatę 0,1 PLN z VAT(0,081 PLN netto)  za każde rozpoczęte 50 kB, 
oddzielnie za dane wysyłane i odebrane na poziomie protokołu internetowego (IP); 1 kB = 1024B.  

3.10.Niewykorzystane w danym okresie rozliczeniowym dane Uczestnik ma prawo wykorzystać w cyklu 
rozliczeniowym następującym bezpośrednio po nim, po uprzednim wykorzystaniu danych z Nagrody 
promocyjnej z bieżącego cyklu rozliczeniowego. Usługa Przechodzenie niewykorzystanych danych nie 
wymaga samodzielnej aktywacji.  

3.11.W danym cyklu rozliczeniowym można mieć aktywną tylko jedną Nagrodę promocyjną „blueconnect 5 
Mb w Era Premia”.  

3.12.Nagrodę promocyjną „blueconnect 5 Mb w Era Premia” można uruchomić ponownie w kolejnym cyklu 
rozliczeniowym.  

4. Postanowienia końcowe 
4.1. W przypadku cesji praw i obowiązków z Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych 

niewykorzystany pakiet danych nie jest przenoszony na konto Cesjonariusza i jest anulowany.  
4.2. Inne zasady, które nie zostały wymienione w niniejszym regulaminie są zgodne z obowiązującym 

Cennikiem Usług Telekomunikacyjnych PTC.  
4.3. Zamówienie Nagrody promocyjnej „blueconnect 5 Mb w Era Premia” jest równoznaczne z akceptacją 

postanowień niniejszego regulaminu. 
 
 
 


