Regulamin przyznawania nagrody promocyjnej „Pakiet MMS” w programie Era Premia.

Czas, w którym można zamówić nagrodę „Pakiet MMS w sieci Era”: od 17.01.2011r. do odwołania.
PTC poinformuje o zakończeniu promocji na niniejszych warunkach na stronie www.era.pl na 7 dni
naprzód.
1. Nagroda promocyjna „Pakiet MMS” może zostać zamówiona przez Uczestników, którzy korzystają
w chwili złożenia zamówienia 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, Era Relaks, Nowa Era, Firma, Nowa Firma,
Rodzina oraz z taryf promocyjnych opartych na wyżej wymienionych. 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
taryfy data i blueconnect.Nagroda „Pakiet MMS” w programie Era Premia to pakiet 15 bezpłatnych
wiadomości multimedialnych MMS do użytkowników sieci Era. Wartość nagrody to 200 punktów
Era Premia.
2. Warunki przyznania nagrody.
2.1. Zamówienie nagrody "Pakiet MMS" najpóźniej na 48 godz. przed rozpoczęciem nowego
Cyklu Rozliczeniowego gwarantuje możliwość skorzystania z nagrody od początku
najbliższego Cyklu Rozliczeniowego. Skorzystanie przez Uczestnika z Nagrody Promocyjnej
"Pakiet MMS" jest uzależnione od posiadania na koncie aktywnej usługi MMS i może
nastąpić od momentu uruchomienia pakietu, a więc najwcześniej od pierwszego dnia nowego
Cyklu Rozliczeniowego, który następuje po Cyklu Rozliczeniowym, w którym złożono
zamówienie. Po wyczerpaniu Pakietu MMS-ów jednak najpóźniej po upływie 2 pełnych cykli
rozliczeniowych od daty uruchomienia Pakietu, opłata za wysłanie MMS będzie naliczana
zgodnie z Cennikiem Usług Telekomunikacyjnych PTC.
2.2. Uczestnik może zamówić i korzystać z kilku nagród „Pakiet MMS” jednocześnie. W takim
wypadku pakiety MMS są sumowane i mogą być przez Uczestnika wykorzystywane z
zachowaniem kolejności, w jakiej na jego wniosek zostały uruchomione.
2.3. Nagroda „pakiet MMS” nie pomniejszają pakietu kwotowego w taryfach Pakiet Biznes.
2.4. Zamówienie Nagrody „Pakiet MMS w sieci Era” skutkuje odliczeniem z konta punktowego
200 punktów Era Premia. Uczestnik nie może zrezygnować z Nagrody „Pakiet MMS w sieci
Era” po uruchomieniu Pakietu na jego koncie abonenckim. W tym wypadku punkty nie mogą
być zwrócone na konto punktowe. Uczestnik zostanie poinformowany o zamówieniu nagrody
za pomocą komunikatu SMS.
2.5. Nagrodę„Pakiet MMS” można wykorzystać w ciągu 2 pełnych cykli rozliczeniowych od
momentu uruchomienia w systemie. Termin ważności „Pakietu MMS” nie jest przedłużany o
okres zawieszenia karty SIM.
2.6. W przypadku cesji praw i obowiązków z Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych
niewykorzystane MMS-y z Pakietu nie są przenoszone na konto Cesjonariusza i są
anulowane.
2.7. Nagroda „Pakiet MMS w sieci Era” obejmuje tylko wiadomości multimedialne MMS wysyłane
z telefonu na telefon do użytkowników sieci Era oraz z telefonu na dowolny adres e-mail i
obejmuje tylko wiadomości MMS wysyłane z Polski. Nagroda nie obejmuje kartek MMS,
pocztówek MMS i Specjalnych MMS.
2.8. Za MMS-y wysyłane do użytkowników w innych sieciach niż Era naliczana będzie opłata
zgodna z Cennikiem Usług Telekomunikacyjnych PTC i regulaminami innych obowiązujących
promocji.
2.9. Inne zasady, które nie zostały wymienione w niniejszym regulaminie są zgodne z
obowiązującym Cennikiem Usług Telekomunikacyjnych PTC.
2.10. Zamówienia na Nagrodę „Pakiet MMS w sieci Era” można złożyć w serwisie I-BOA
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(www.iboa.pl) oraz TeleEra, pod numerem 602 900 (opłata za połączenie zgodna z
cennikiem) oraz wysyłając wiadomość SMS o treści MMS na numer 602 922 (opłata wg
cennika).
3. Zamówienia na Nagrodę „Pakiet MMS w sieci Era” można złożyć w serwisie I-BOA (www.iboa.pl)
oraz TeleEra, pod numerem 602 900 (opłata za połączenie zgodna z cennikiem) oraz wysyłając
wiadomość SMS o treści MMS na numer 602 922 (opłata wg cennika).
3.1.Opłata za wysłanie wiadomości multimedialnej MMS jest pobierana niezależnie od tego, czy
numer telefonu lub adres odbiorcy wiadomości został wpisany poprawnie. Era nie ponosi
odpowiedzialności za treści wiadomości multimedialnych MMS.
3.2.Każdy MMS do 100 kB zostanie zliczony jako 1 z puli darmowych. Każde kolejne 100kB
zostanie zliczone jako kolejny MMS z puli darmowych 15MMS. (np. wysłanie MMS-a o
wielkości 300kB będzie powodowało wykorzystanie 3 darmowych MMS-ów z niniejszej
promocji).
3.3.Wiadomość MMS może być wysłana jednocześnie do maksymalnie trzech osób. Za wysłanie
wiadomości MMS do trzech osób opłata zostanie naliczona tak, jak za wysłanie trzech
wiadomości MMS. Jeśli wiadomość MMS wysłana do trzech osób będzie większa niż 100 kB i
zostaną spełnione warunki wymienione w pkt 3.2 wówczas pula bezpłatnych wiadomości
MMS zostanie pomniejszona o ilość zgodną z zasadą zapisaną w punkcie3.2 (np. wysłanie
MMS-a o wielkości 300kB do 3 osób będzie powodowało wykorzystanie 9 darmowych MMSów z niniejszej promocji).
3.4. Jeżeli wiadomość multimedialna MMS nie zostanie odebrana, będzie ona przechowywana
przez 7 dni. Jeżeli Użytkownik usługi będzie przebywał poza zasięgiem sieci Era lub będzie
miał wyłączony telefon i przed upływem 7 dni nie odbierze wiadomości MMS, zostanie ona
automatycznie wykasowana. Wiadomości MMS użytkownik usługi nie otrzyma również w
przypadku, gdy przez 7 dni pamięć telefonu będzie zajęta niewykasowanymi wiadomościami.
3.5.Treść wysyłanych wiadomości multimedialnych nie może naruszać dobrych obyczajów.
4. Nie ma możliwości przekazania nagrody „Pakiet MMS w sieci Era” na inny numer telefonu.
5. Zamówienie Nagrody „Pakiet MMS w sieci Era” jest równoznaczne z akceptacją postanowień tego
regulaminu.
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