
 
 

Regulamin przyznawania nagrody promocyjnej „Numer specjalny Era Premia.” 
 
Nagroda promocyjna „Numer specjalny Era Premia” jest skierowana do Uczestników Programu Era Premia w 
sieci Era. 
Na warunkach określonych w niniejszym regulaminie nagrodę można zamówić poczynając od dnia 19.07.2010r. 
do odwołania. 
1. Nagroda promocyjna obowiązuje przez okres kolejnych 12 miesięcy począwszy od uruchomienia „Numeru 
specjalnego Era Premia” w ramach nagrody promocyjnej. 
2. Nagroda promocyjna „Numer specjalny Era Premia” to tańsze o 99% opłaty za połączenia z wybranym 
numerem Abonentów Era, Użytkowników Tak Tak, Heyah lub Mix. Nagroda nie obejmuje: 
a. numerów: 604 01 01 01, 604 02 02 02, 602 951 111, 602 963,, 602 950 000, 602 951 000, 602 955 000, 608 
955, 608 966, 9602, 9797, 9898, 888001111, 888002222, 888003333, numerów premium i numerów bezpłatnych 
określonych w Cennikach Usług Telekomunikacyjnych w sieci Era, 
b. numerów przyznanych w usłudze Faksy i Dane, Przesyłanie Faksów, Przesyłanie Danych 
c. numerów aktywowanych przez Abonenta w usłudze Między Nami, jako Numer Ekstra lub numer promocyjny. 
3. Nagroda promocyjna „Numer specjalny Era Premia” ma wartość 1500 punktów. 
4. W okresie obowiązywania nagrody promocyjnej, o którym mowa w pkt 1 niniejszego regulaminu, Uczestnik 
może wybrać „Numer specjalny Era Premia” wyłącznie jednokrotnie. Zmiana „Numeru specjalnego Era Premia” 
nie jest możliwa.  
5. W przypadku dokonania cesji praw i obowiązków z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych prawo do 
promocyjnego naliczania opłat za „Numer specjalny Era Premia” wygasa i nie przechodzi na nowego Uczestnika 
Programu. 
6. Połączenia z „Numerem specjalnym Era Premia” są wliczane do pakietu Bezpłatnych Minut (w zależności od 
posiadanej taryfy) oraz do pakietu kwotowego dla taryf Pakiet Biznes. 
7. Upust na połączenia z „Numerem specjalnym Era Premia” nie dotyczy połączeń wykonywanych na inne 
numery, a jedynie przekierowanych na „Numer specjalny Era Premia”. 
8. W przypadku taryf TAKAjakTY S, TAKAjakTY M, TAKAjakTY L połączenia z „Numerem specjalnym Era 
Premia” nie wliczają się do długości rozmów, które decydują o obniżeniu stawki minutowej ze względu na długość 
wykonywanych połączeń, a upust naliczany jest od stawki obowiązującej od 1 do 30 minuty (włącznie).W 
przypadku połączeń w godzinach nocnych ( tj. w godzinach 23:00 do 6:00), upust naliczany jest od stawki za 
połączenia nocne tak jak w taryfach TAKAjakTY . 
9. Minimalna opłata za połączenia za „Numerem specjalnym Era Premia” bez względu na długość trwania 
połączenia wynosi 1 grosz netto (1,22 grosze z VAT). 
10. Po upływie okresu obowiązywania nagrody, o którym mowa w pkt 1 niniejszego regulaminu, opłata za 
połączenia z wybranym „Numerem specjalnym Era Premia” będzie naliczana zgodnie z posiadaną taryfą według 
Cennika Usług Telekomunikacyjnych PTC Sp. z o.o. 
11. Nagrodę promocyjną „Numer specjalny Era Premia” można zamówić w serwisie I-BOA pod adresem 
https://iboa.era.pl oraz w serwisie TeleEra, pod numerem 602 900 (opcja 1, opłata za połączenie zgodna z 
cennikiem) dla klientów posiadających taryfy Era Nowy Komfort, Era Nowy Komfort VIP, Era Komfort, Era 
Komfort 80, Era Classic, Era Classic Bis, Komfort Biznes, Pakiet Biznes, Era Relaks, Jedyna, Nowa Jedyna, 
Nowa Era, Firma, Nowa Firma, Rodzinne oraz taryfy promocyjne oparte na wymienionych. Usługa nie jest 
dostępna dla klientów korzystających z taryf Era Domowa, Nowa Era Domowa, Era Firmowa, Era Linia Domowa, 
Era Linia Firmowa oraz dla klientów korzystających z taryfy data i blueconnect. 
12. Uruchomienie „Numeru specjalnego Era Premia” w ramach nagrody promocyjnej nastąpi w terminie do dwóch 
dni roboczych od dnia złożenia zamówienia i zostanie potwierdzone SMSem przesłanym do Użytkownika. 
13. Zamówienie nagrody promocyjnej „Numer specjalny Era Premia” skutkuje odliczeniem z konta punktowego 
ilości punktów wskazanej w pkt 3 niniejszego regulaminu. Nie ma możliwości wycofania złożonego zamówienia 
na aktywację „Numeru specjalnego Era Premia”. 
14. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie ma w szczególności Regulamin 
Programu Era Premia i Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez PTC Sp. z o.o. W przypadku 
kolizji między postanowieniami niniejszego Regulaminu i postanowieniami Regulaminu Era Premia, 
pierwszeństwo mają postanowienia niniejszego Regulaminu. 
15. Zamówienie nagrody promocyjnej „Numer specjalny Era Premia” jest równoznaczne z akceptacją 
postanowień niniejszego Regulaminu. 
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