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POSTANOWIENIE OGÓLNE
DEFINICJE
§1
Niniejszy Regulamin okreÊla zakres i warunki Êwiadczenia Usług
Telekomunikacyjnych na rzecz U˝ytkowników przez Polskà Telefoni´
Cyfrowà Sp. z o.o. z siedzibà w Warszawie, Al. Jerozolimskie 181, 02‑222
Warszawa.
§2
U˝yte w dalszej cz´Êci Regulaminu terminy oznaczajà:
„Biuro Obsługi U˝ytkownika” – jednostka organizacyjna majàca za
zadanie udzielanie U˝ytkownikowi informacji na temat warunków
wykonywania Umowy oraz informowanie U˝ytkownika o Usługach
Telekomunikacyjnych Êwiadczonych przez Operatora; w ramach Biura
Obsługi U˝ytkownika funkcjonuje równie˝ automatyczny system
obsługi U˝ytkownika, przy pomocy którego U˝ytkownik mo˝e uzyskaç
niektóre informacje, zamawiaç dodatkowe Usługi Telekomunikacyjne lub
rezygnowaç z niektórych Usług Telekomunikacyjnych;
„Cennik” – wykaz Usług Telekomunikacyjnych wraz z zestawieniem
rodzaju i wysokoÊci opłat oraz zasadami ich naliczania;
„Dane Transmisyjne” – zwiàzane z korzystaniem z Usług
Telekomunikacyjnych dane przetwarzane przez Operatora dla celów
przekazywania komunikatów w sieciach telekomunikacyjnych, naliczania
opłat za Usługi Telekomunikacyjne lub naliczania opłat z tytułu rozliczeƒ
operatorskich, w tym dane lokalizacyjne, które oznaczajà wszelkie
dane przetwarzane w sieci telekomunikacyjnej wskazujàce poło˝enie
geograficzne telefonu lub innego telekomunikacyjnego urzàdzenia
koƒcowego U˝ytkownika;
„Erakod” – kod cyfrowy słu˝àcy do identyfikacji U˝ytkownika, przy
pomocy którego mo˝e on zamawiaç dodatkowe usługi lub rezygnowaç
z niektórych usług za poÊrednictwem Biura Obsługi U˝ytkownika, SMS
oraz iTAKTAK;
„Hasło” – kod cyfrowy, literowy lub cyfrowo-literowy, składajàcy
si´ z minimum 6 a maksimum 20 znaków, słu˝àcy do identyfikacji
U˝ytkownika, przy pomocy którego U˝ytkownik mo˝e zamawiaç
dodatkowe usługi lub rezygnowaç z niektórych usług;
„iTAKTAK” – internetowy system informacji i obsługi U˝ytkownika,
przy pomocy którego mo˝e on uzyskaç niektóre informacje, zamawiaç
dodatkowe Usługi Telekomunikacyjne lub rezygnowaç z niektórych
Usług Telekomunikacyjnych;
„Karta Rejestracyjna” – formularz dost´pny w Punkcie Sprzeda˝y
oraz na stronie internetowej www.era.pl, którego wypełnienie przez
U˝ytkownika i dostarczenie do Operatora warunkuje rejestracj´
U˝ytkownika w systemach informatycznych Operatora;
„Karta SIM” – karta mikroprocesorowa, z którà zwiàzany jest Numer
Telefonu U˝ytkownika w Sieci, Kod PIN i Kod PUK, umo˝liwiajàca
korzystanie z Usług Telekomunikacyjnych na podstawie Umowy,
wydawana przez Operatora, b´dàca jego własnoÊcià do chwili rozwiàzania
lub wygaÊni´cia Umowy;
„Kod PIN” – zwiàzany z Kartà SIM kod cyfrowy, ustawiony fabrycznie
lub zdefiniowany przez U˝ytkownika, umo˝liwiajàcy dost´p do Usług
Telekomunikacyjnych poprzez Kart´ SIM;
„Kod PUK” – zwiàzany z Kartà SIM kod cyfrowy znoszàcy blokad´ Kodu
PIN, zapewniajàcy U˝ytkownikowi mo˝liwoÊç identyfikowania przy
dost´pie do Usług Telekomunikacyjnych poprzez Kart´ SIM;
„Konsument” – osoba fizyczna b´dàca stronà Umowy lub wnioskujàca
o jej zawarcie w celach niezwiàzanych bezpoÊrednio z jej działalnoÊcià
gospodarczà lub zawodowà;
„Numer Telefonu” – co najmniej dziewi´ciocyfrowy numer identyfikujàcy
Kart´ SIM, który mo˝e słu˝yç do identyfikacji U˝ytkownika w serwisach
umo˝liwiajàcych zmiany w usługach i dost´p do informacji o koncie
przypisanym w systemach informatycznych Operatora do Karty SIM;
„Operator” – Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o.;
„Osoba” – osoba fizyczna bàdê osoba prawna lub inna jednostka
organizacyjna posiadajàca zdolnoÊç kontraktowà;
„Punkt Sprzeda˝y” – autoryzowana przez Operatora placówka handlowo-usługowa, w której w szczególnoÊci mo˝na zawrzeç Umow´;
„Regulamin” – niniejszy regulamin;
„Sieç” – publiczna sieç telekomunikacyjna Operatora słu˝àca do
Êwiadczenia Usług Telekomunikacyjnych;
„Szczegółowe Warunki Korzystania z Usługi Telekomunikacyjnej”
– ustalone przez Operatora szczegółowe warunki korzystania z Usługi
Telekomunikacyjnej, której specyfika wymaga odr´bnego uregulowania;
„Umowa” – umowa o Êwiadczenie usług telekomunikacyjnych, na
podstawie której Operator Êwiadczy na rzecz U˝ytkownika Usługi
Telekomunikacyjne, a U˝ytkownik zobowiàzuje si´ do zapłaty na
rzecz Operatora opłat z tego tytułu oraz do przestrzegania wszelkich
postanowieƒ Umowy;
„Usługi Telekomunikacyjne” – Êwiadczone przez Operatora na
podstawie Umowy publicznie dost´pne usługi telekomunikacyjne
w rozumieniu przepisów prawa telekomunikacyjnego oraz inne usługi
z nimi zwiàzane;
„U˝ytkownik” – osoba uprawniona do korzystania z Usług
Telekomunikacyjnych;
„Warunki Oferty Promocyjnej” – warunki oferty promocyjnej
Êwiadczenia Usług Telekomunikacyjnych, w szczególnoÊci zwiàzane
z przyznaniem U˝ytkownikowi ulgi, które Operator mo˝e zaoferowaç
U˝ytkownikowi. W przypadku wprowadzenia przez Operatora Warunków
Oferty Promocyjnej stanowià one integralnà cz´Êç Umowy;
„Wa˝noÊç Konta” – status aktywnej Karty SIM stanowiàcy jeden
z niezb´dnych warunków korzystania z Usług Telekomunikacyjnych
obj´tych Umowà; Karta SIM w statusie Wa˝noÊci Konta umo˝liwia
korzystanie z Usług Telekomunikacyjnych do kwoty lub liczby jednostek
rozliczeniowych zgromadzonych na koncie;
„Zestaw Startowy” – pakiet składajàcy si´ z Karty SIM (na której koncie
mo˝e byç zgromadzona okreÊlona przez Operatora kwota lub liczba
jednostek rozliczeniowych) oraz materiałów z informacjami o zasadach
korzystania z Karty SIM.
ZAKRES ORAZ RODZAJ ÂWIADCZONYCH USŁUG
TELEKOMUNIKACYJNYCH ZE WSKAZANIEM ELEMENTÓW
SKŁADAJÑCYCH SI¢ NA OPŁAT¢ ZA ÂWIADCZENIE USŁUG
WARUNKI ÂWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
§3
1.
Operator umo˝liwia U˝ytkownikom korzystanie z nast´pujàcych
Usług Telekomunikacyjnych:
1.1. przyłàczenie do Sieci Operatora;
1.2. dost´p do Sieci;
1.3. wykonywanie i odbieranie połàczeƒ głosowych;

1.4. przesyłanie wiadomoÊci tekstowych oraz inne usługi transmisji
danych;
1.5. przesyłanie wiadomoÊci multimedialnych;
1.6. roaming.
2.
Z zastrze˝eniem pozostałych postanowieƒ Regulaminu zapłata
za Êrodki znajdujàce si´ na koncie Karty SIM wchodzàcej w skład
Zestawu Startowego a póêniej doładowanie konta zapewnia
gotowoÊç Operatora do Êwiadczenia Usług Telekomunikacyjnych
(dost´p do Sieci Operatora), prezentacj´ numeru wywołujàcego
w połàczeniach przychodzàcych do U˝ytkownika (CLIP), prezentacj´
Numeru Telefonu U˝ytkownika, mo˝liwoÊç ograniczenia prezentacji
Numeru Telefonu U˝ytkownika (CLIR), mo˝liwoÊç przeniesienia
połàczenia.
3.
U˝ytkownik na podstawie Umowy mo˝e korzystaç z Usług
Telekomunikacyjnych wskazanych w ust. 1. Usługi te sà
szczegółowo opisane w Regulaminie i Cenniku lub Warunkach
Oferty Promocyjnej.
4.
Operator mo˝e wprowadzaç do oferty nowe usługi,
w szczególnoÊci w miar´ powstawania nowych mo˝liwoÊci
technicznych. W przypadkach gdy specyfika danej usługi
wymaga odr´bnego uregulowania, Operator upowa˝niony jest
do wydania Szczegółowych Warunków Korzystania z Usługi
Telekomunikacyjnej, które b´dà dost´pne dla U˝ytkownika
w Biurze Obsługi U˝ytkownika, Punkcie Sprzeda˝y oraz na stronie
internetowej www.era.pl
1.

2.

§4
Operator z wykorzystaniem Sieci, w ramach usługi roamingu,
umo˝liwia U˝ytkownikowi korzystanie z sieci niektórych operatorów
zagranicznych. Z listami dost´pnych operatorów zagranicznych
i krajów mo˝na zapoznaç si´ w Biurze Obsługi U˝ytkownika, na
stronie internetowej www.era.pl oraz w Punktach Sprzeda˝y.
W uzasadnionych przypadkach mo˝liwoÊç wykonywania połàczeƒ
i korzystania z innych usług w sieciach niektórych operatorów
zagranicznych lub mo˝liwoÊç kierowania połàczeƒ do tych sieci
mo˝e byç okresowo ograniczona, w szczególnoÊci ze wzgl´dów
technicznych lub ze wzgl´du na okolicznoÊci, na które Operator
nie ma wpływu.
W przypadku korzystania z sieci operatorów zagranicznych zasady
dotyczàce przetwarzania danych U˝ytkownika a tak˝e zasady
rozliczeƒ mogà byç inne ni˝ stosowane przez Operatora. Zasady
naliczania opłat za korzystanie z sieci innych operatorów sà
wskazane w Cenniku oraz na stronie internetowej www.era.pl

DANE O JAKOÂCI USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
§5
1.
Operator Êwiadczy Usługi Telekomunikacyjne 24 godziny na dob´,
przez 7 dni w tygodniu.
2.
Operator Êwiadczy Usługi Telekomunikacyjne zgodnie z wymogami
dotyczàcymi jakoÊci, okreÊlonymi w dokumentach (w szczególnoÊci
– decyzjach administracyjnych) uprawniajàcych Operatora do
wykorzystywania poszczególnych cz´stotliwoÊci, a tak˝e zgodnie ze
standardami ETSI (Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych),
w tym przewodnikami ETSI (EG), raportami technicznymi ETSI (TR),
raportami specjalnymi ETSI (SR), europejskimi standardami (EN),
standardami ETSI (ES), specyfikacjami technicznymi ETSI (TS).
3.
Operator w zakresie Êwiadczenia publicznie dost´pnych usług
telekomunikacyjnych korzysta z dokumentów publikowanych
przez ITU-T (Mi´dzynarodowy Zwiàzek Telekomunikacyjny – Sektor
Normalizacji Telekomunikacji ITU, zajmujàcy si´ tworzeniem
wysokiej jakoÊci standardów obejmujàcych wszystkie dziedziny
telekomunikacji).
4.
Operator Êwiadczy Usługi Telekomunikacyjne w zakresie
istniejàcych mo˝liwoÊci technicznych. W szczególnoÊci oznacza
to, ˝e:
4.1. Operator Êwiadczy usługi, zgodnie ze standardami poszczególnych
technologii (GSM, UMTS, GPRS, EDGE i HSDPA). Informacje
o technologiach stosowanych przez Operatora sà publikowane na
stronie internetowej www.era.pl
4.2. Zasi´g w Sieci oraz pr´dkoÊç transmisji danych uzale˝nione
sà od wielu czynników. Najistotniejszymi sà uwarunkowania
geograficzne, urbanistyczne oraz techniczne. Z uwagi na
zmiennoÊç naturalnych warunków propagacji fal radiowych,
zale˝noÊç od typu zabudowy, rozbudow´ Sieci oraz okolicznoÊç, i˝
Sieç jest współdzielona przez u˝ytkowników, zasi´g oraz pr´dkoÊç
transmisji danych mogà ulegaç zmianom.
5.
Operator Êwiadczy Usługi Telekomunikacyjne w zasi´gu Sieci oraz
z wykorzystaniem sieci telekomunikacyjnych innych operatorów,
z którymi łàczà Operatora stosowne porozumienia.
6.
Aktualne informacje o jakoÊci publicznie dost´pnych usług
telekomunikacyjnych publikowane sà na stronie internetowej
www era.pl.

1.

2.

3.
4.

ODPOWIEDZIALNOÂå OPERATORA ZASADY
OBLICZANIA WYSOKOÂCI I WYPŁATY ODSZKODOWANIA
§6
Operator odpowiada za niewykonanie lub nienale˝yte wykonanie
Usług Telekomunikacyjnych, chyba ˝e niewykonanie lub
nienale˝yte wykonanie Usług Telekomunikacyjnych wynikało
z przyczyn le˝àcych po stronie U˝ytkownika, w szczególnoÊci
nieprzestrzegania przez U˝ytkownika postanowieƒ Umowy lub
Regulaminu, działania U˝ytkownika niezgodnego z prawem
albo nastàpiło wskutek wystàpienia zdarzenia o charakterze siły
wy˝szej.
Operator nie ponosi odpowiedzialnoÊci za niedost´pnoÊç
Us∏ug Telekomunikacyjnych lub brak mo˝liwoÊci skorzystania
z nich, wynikajàce z nieosiàgni´cia przez telefon lub inne
telekomunikacyjne urzàdzenie koƒcowe u˝ywane przez
U˝ytkownika parametrów technicznych zgodnych ze standardami
ETSI lub wymaganych do skorzystania z tych Usług, a tak˝e
w przypadku u˝ywania przez U˝ytkownika telefonu lub innego
telekomunikacyjnego urzàdzenia koƒcowego nieposiadajàcego
wymaganego na terytorium Polski Êwiadectwa homologacji lub
certyfikatu zgodnoÊci z zasadniczymi wymaganiami.
Operator nie gwarantuje przepustowoÊci transmisji danych oraz
ich bezpieczeƒstwa w przypadku, kiedy dane te opuszczajà Sieç
Operatora.
Z tytułu niewykonania lub nienale˝ytego wykonania przez
Operatora Usług Telekomunikacyjnych U˝ytkownikowi przysługuje
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1.

odszkodowanie. Za ka˝dy dzieƒ przerwy w Êwiadczeniu Usług
Telekomunikacyjnych U˝ytkownikowi przysługuje odszkodowanie
w wysokoÊci 1/15 Êredniej miesi´cznej kwoty doładowania konta
z ostatnich trzech miesi´cy, liczàc od dnia zło˝enia reklamacji,
jednak˝e za okres nie dłu˝szy ni˝ 12 miesi´cy. Je˝eli od zawarcia
Umowy nie upłyn´ły 3 miesiàce, Êrednià miesi´cznà kwot´
doładowania liczy si´ według wartoÊci doładowaƒ dokonanych od
dnia, w którym Umowa została zawarta do dnia zło˝enia reklamacji.
Przy obliczaniu Êredniej miesi´cznej kwoty doładowania nie
uwzgl´dnia si´ przyznanych przez Operatora kwot promocyjnych
lub bonifikat.
W przypadku uznania reklamacji przyznana U˝ytkownikowi kwota
zostanie niezwłocznie przekazana U˝ytkownikowi przez Operatora
poprzez uzupełnienie konta o t´ kwot´. W przypadku gdy wynika to
z wiadomej Operatorowi woli U˝ytkownika, nale˝na kwota zostanie
U˝ytkownikowi przekazana na adres lub rachunek wskazany przez
U˝ytkownika w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
TAJEMNICA TELEKOMUNIKACYJNA
§7
Operator jest administratorem danych osobowych U˝ytkowników
w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Operator
samodzielnie lub poprzez podmioty przez niego upowa˝nione
przetwarza dane osobowe U˝ytkownika zwiàzane ze Êwiadczonymi
Usługami Telekomunikacyjnymi. Dane te przetwarzane sà w celach
zwiàzanych ze sprzeda˝à produktów i Êwiadczeniem Usług
Telekomunikacyjnych oraz w celach zwiàzanych z windykacjà
nale˝noÊci, jak równie˝ w przypadku, gdy przetwarzanie to
nie narusza praw i wolnoÊci osoby, której dane dotyczà, w celu
marketingu własnych produktów i usług. w zakresie okreÊlonym
w przepisach prawa dane osobowe mogà byç przekazywane
i udost´pniane uprawnionym osobom, organom lub sàdom.
U˝ytkownikowi przysługuje prawo dost´pu do treÊci dotyczàcych
go danych osobowych i ich poprawiania. Wszelka korespondencja
dotyczàca przetwarzania danych osobowych powinna byç
kierowana na adres Operatora.
Operator, Êwiadczàc Usługi Telekomunikacyjne, przestrzega
tajemnicy
telekomunikacyjnej
w
zakresie
informacji
przekazywanych w Sieci, w szczególnoÊci danych osobowych
dotyczàcych U˝ytkownika oraz Danych Transmisyjnych. Nie dotyczy
to przypadków, gdy ujawnienie informacji obj´tych tajemnicà
telekomunikacyjnà nastàpi za zgodà U˝ytkownika, którego dane
dotyczà, lub jest wymagane na podstawie przepisów prawa.
Dane Transmisyjne oraz inne dane dotyczàce U˝ytkownika
przetwarzane sà przez Operatora lub podmioty upowa˝nione
zgodnie z przepisami prawa przez Operatora w celach zwiàzanych
z Êwiadczeniem Usług Telekomunikacyjnych, zapewnienia
realizacji przez uprawnione organy zadaƒ i obowiàzków na
rzecz obronnoÊci, bezpieczeƒstwa paƒstwa oraz bezpieczeƒstwa
i porzàdku publicznego, dochodzenia roszczeƒ wynikajàcych
z Umowy oraz realizacji obowiàzków wynikajàcych z prowadzenia
działalnoÊci gospodarczej przez Operatora. Operator przetwarza
wskazane dane przez okres niezb´dny do Êwiadczenia Usług
Telekomunikacyjnych, naliczania opłat, dochodzenia roszczeƒ oraz
zadoÊçuczynienia obowiàzkom wynikajàcym z przepisów prawa lub
przez okres uzgodniony z U˝ytkownikiem. Zakres przetwarzania
Danych Transmisyjnych i innych danych dotyczàcych U˝ytkownika
uzale˝niony jest od rodzaju Usług Telekomunikacyjnych
Êwiadczonych przez Operatora na rzecz U˝ytkownika oraz od
aktywnoÊci telekomunikacyjnej U˝ytkownika. U˝ytkownik ma
mo˝liwoÊç wpływu na zakres przetwarzania Danych Transmisyjnych
i innych danych jego dotyczàcych poprzez okreÊlenie rodzaju
Usług Telekomunikacyjnych, które majà byç Êwiadczone na jego
rzecz oraz poprzez udzielenie (wycofanie) zgody na przetwarzanie
tych danych, w przypadku gdy dane sà przetwarzane na podstawie
zgody U˝ytkownika.
W celu naliczania opłat nale˝nych Operatorowi oraz opłat z tytułu
rozliczeƒ operatorskich Operator przetwarza Dane Transmisyjne
odzwierciedlajàce
Usługi
Telekomunikacyjne
Êwiadczone
U˝ytkownikowi. Z uwzgl´dnieniem warunków okreÊlonych
w przepisach prawa Operator mo˝e równie˝ przetwarzaç te
dane dla celów marketingu oraz Êwiadczenia usług o wartoÊci
wzbogaconej.
UMOWA O ÂWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
WARUNKI ZAWARCIA I WYKONYWANIA UMOWY
§8
Umowa zostaje zawarta poprzez u˝ycie przez U˝ytkownika Karty
SIM zgodnie z instrukcjà zawartà w Zestawie Startowym.
Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Okres, w jakim
Operator zapewnia U˝ytkownikowi dost´p do Sieci, obejmuje
łàcznie okres Wa˝noÊci Konta oraz nast´pujàcy po nim okres,
w którym Karta SIM umo˝liwia korzystanie jedynie z niektórych
Usług
Telekomunikacyjnych,
w
szczególnoÊci
poprzez
przyjmowanie niektórych połàczeƒ i wykonywanie połàczeƒ na
numery alarmowe.
Operator zobowiàzuje si´ rozpoczàç Êwiadczenie Usług
Telekomunikacyjnych od chwili pierwszego u˝ycia Karty SIM, o ile
strony nie okreÊliły innego terminu rozpocz´cia Êwiadczenia Usług
Telekomunikacyjnych.
Regulamin, Cennik, Warunki Oferty Promocyjnej oraz Szczegółowe
Warunki Korzystania z Usługi Telekomunikacyjnej dost´pne sà
w Punktach Sprzeda˝y, Biurze Obsługi U˝ytkownika a tak˝e na
stronie internetowej www.era.pl
U˝ytkownik mo˝e zarejestrowaç swoje dane poprzez dor´czenie
Operatorowi Karty Rejestracyjnej. Po zarejestrowaniu swoich
danych U˝ytkownik zobowiàzany jest do informowania Operatora
o wszelkich zmianach tych danych, a tak˝e o przeniesieniu praw
i obowiàzków wynikajàcych z Umowy na innà Osob´. U˝ytkownik
mo˝e wyrejestrowaç swoje dane w ka˝dym czasie poprzez
dor´czenie Operatorowi stosownego oÊwiadczenia na piÊmie.
Operator mo˝e uzale˝niç zarejestrowanie danych U˝ytkownika od
potwierdzenia, ˝e dane te sà prawdziwe i dotyczà U˝ytkownika.
OPŁATY
§9
U˝ytkownik uiszcza opłaty za Usługi Telekomunikacyjne przez
zapłat´ za Êrodki znajdujàce si´ na koncie Karty SIM wchodzàcej
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w skład Zestawu Startowego a póêniej poprzez doładowanie
konta.
Operator pobiera opłaty w zakresie i w wysokoÊci okreÊlonej
w Cenniku obowiàzujàcym w dniu wykonania Usługi
Telekomunikacyjnej.
Opłaty za połàczenia sà naliczane od chwili zgłoszenia si´
wywołanego numeru do chwili zakoƒczenia połàczenia. Sposób
naliczania opłat za połàczenia jest podany w Cenniku a tak˝e na
stronie internetowej www.era.pl
W przypadku gdy Operator udost´pni U˝ytkownikowi korzystanie
z sieci operatorów zagranicznych, dane niezb´dne do naliczenia
opłat za Êwiadczone Usługi Telekomunikacyjne Operator otrzymuje
od operatora zagranicznego.
Od opłat zwolnione sà połàczenia z numerami alarmowymi.
Połàczenia te kierowane sà do właÊciwych terytorialnie jednostek
słu˝b, którym przydzielono numer alarmowy.
Zwolnienia od opłat, o których mowa w ust. 5, nie obejmujà
połàczeƒ do słu˝b powołanych do niesienia pomocy oraz
zwalczania zaraêliwych chorób ludzi, zwierzàt i roÊlin, kierowanych
na numery inne ni˝ numery alarmowe.
Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Cennika, w szczególnoÊci
do zmiany cen Usług Telekomunikacyjnych, w trakcie trwania
Umowy.
Operator b´dzie informował U˝ytkownika o zmianie Cennika
poprzez podanie informacji o treÊci zmiany do publicznej
wiadomoÊci na stronie internetowej www.era.pl, z wyprzedzeniem
co najmniej jednego miesiàca przed wprowadzeniem zmiany
w ˝ycie.
Ze wzgl´du na uwarunkowania techniczne opłaty za wykonane
usługi mogà byç naliczane z opóênieniem. W takiej sytuacji,
w przypadku skorzystania przez U˝ytkownika z usług za kwot´
przewy˝szajàcà stan Êrodków zgromadzonych na koncie, opłata za
te usługi zostanie pokryta ze Êrodków pochodzàcych z uzupełnienia
konta dokonanego przez U˝ytkownika w terminie póêniejszym.
ZASADY KORZYSTANIA Z KARTY SIM
WA˚NOÂå KONTA
§ 10
Warunkiem koniecznym korzystania z Usług Telekomunikacyjnych
jest posiadanie Karty SIM i u˝ycie jej zgodnie z instrukcjà zawartà
w Zestawie Startowym.
Karta SIM powinna zostaç u˝yta po raz pierwszy nie póêniej ni˝
do daty podanej w Zestawie Startowym. Po upływie tego terminu
nieu˝ywana Karta SIM ulega automatycznej dezaktywacji i nie
podlega wymianie.
Mo˝liwoÊç doładowania konta po zawarciu Umowy powstaje po
wykonaniu, z wykorzystaniem Karty SIM, pierwszego połàczenia
na numer krajowy. Doładowanie mo˝e zostaç dokonane kodem
uzupełniajàcym lub w sposób elektroniczny.
Po wyczerpaniu przez U˝ytkownika kwoty lub liczby jednostek
rozliczeniowych zgromadzonych na koncie, dalsze korzystanie
z płatnych Usług Telekomunikacyjnych w okresie Wa˝noÊci Konta
uzale˝nione jest od doładowania konta.
W przypadku utraty Wa˝noÊci Konta dalsze korzystanie z płatnych
Usług Telekomunikacyjnych lub rozliczanych jednostkami
rozliczeniowymi uzale˝nione jest od stosownego doładowania
konta, które przywróci Wa˝noÊç Konta. W przypadku utraty
Wa˝noÊci Konta niewykorzystana kwota lub jednostki rozliczeniowe
zostajà anulowane.
Minimalna wartoÊç jednorazowego doładowania przedłu˝ajàcego
lub przywracajàcego Wa˝noÊç Konta, wartoÊci innych
jednorazowych doładowaƒ istotnych dla tej wa˝noÊci oraz
informacje o kanałach właÊciwych do doładowania konta okreÊlone
sà w Cenniku. Okres, w którym Karta SIM umo˝liwia korzystanie
jedynie z niektórych Usług Telekomunikacyjnych wynosi 30 dni,
o ile strony nie ustaliły inaczej. Wskazane informacje dost´pne sà
równie˝ w Biurze Obsługi U˝ytkownika, Punkcie Sprzeda˝y oraz na
stronie internetowej www.era.pl
Wa˝noÊç Konta mo˝na skumulowaç maksymalnie do 12 miesi´cy.
JeÊli w dniu doładowania istotnego dla Wa˝noÊci Konta Karta SIM
pozostaje w statusie Wa˝noÊci Konta, to nowy okres Wa˝noÊci
Konta liczony jest od koƒca bie˝àcego okresu tej wa˝noÊci. JeÊli
w dniu takiego doładowania Karta SIM nie posiada statusu
Wa˝noÊci Konta, to nowy okres Wa˝noÊci Konta liczony jest od
dnia doładowania.
Operator zastrzega sobie prawo do dezaktywacji Karty SIM po
upływie okresu, w którym Operator zapewnia U˝ytkownikowi
dost´p do Sieci.
OBOWIÑZKI U˚YTKOWNIKA
§ 11
U˝ytkownik zobowiàzany jest chroniç kart´ SIM przed zniszczeniem,
uszkodzeniem, zagubieniem lub kradzie˝à.
W przypadku zniszczenia, uszkodzenia, zagubienia lub kradzie˝y
Karty SIM U˝ytkownik, który zarejestrował swoje dane, mo˝e
zwróciç si´ do Operatora z wnioskiem o wydanie nowej Karty SIM
w miejsce dotychczasowej. W przypadku wydania U˝ytkownikowi
nowej Karty SIM Operator dezaktywuje dotychczasowà kart´. Za
wydanie nowej Karty SIM Operator mo˝e pobraç opłat´ zgodnie
z Cennikiem.
U˝ytkownik, który zarejestrował swoje dane, mo˝e powiadomiç
Operatora o zniszczeniu, uszkodzeniu, zagubieniu lub kradzie˝y
karty SIM. W przypadku powiadomienia dokonanego w formie
ustnej U˝ytkownik jest zobowiàzany potwierdziç Operatorowi ten
fakt na piÊmie lub faksem w terminie 3 dni od daty powiadomienia
ustnego. W dniu otrzymania powiadomienia Operator zawiesza
Êwiadczenie Usług Telekomunikacyjnych na okres 10 dni. Operator
wznawia Êwiadczenie Usług Telekomunikacyjnych po upływie tego
okresu albo wczeÊniej na wniosek U˝ytkownika lub po wydaniu
U˝ytkownikowi nowej Karty SIM w miejsce dotychczasowej.
Operator nie ponosi odpowiedzialnoÊci za skutki wynikajàce
z u˝ywania przez osoby trzecie zagubionej lub skradzionej karty
SIM do momentu zawieszenia Êwiadczenia usług zgodnie z ust. 3
powy˝ej.
W przypadku zabezpieczenia przez U˝ytkownika Karty SIM Kodem
PIN U˝ytkownik powinien chroniç ten kod przed mo˝liwoÊcià
zapoznania si´ z nim przez osoby trzecie.
Za skutki wynikajàce z u˝ywania karty SIM lub skutki skorzystania
z uprawnieƒ okreÊlonych w Umowie, w szczególnoÊci
w Regulaminie, a powstałe w zwiàzku ze znajomoÊcià przez osoby
trzecie Kodu PIN, Kodu PUK, Hasła lub Erakodu lub innych danych
identyfikujàcych U˝ytkownika, wyłàcznà odpowiedzialnoÊç ponosi
U˝ytkownik.
U˝ytkownik powinien u˝ywaç w Sieci wyłàcznie telefonów lub
innych telekomunikacyjnych urzàdzeƒ koƒcowych spełniajàcych
wymagania Sieci, w szczególnoÊci posiadajàcych Êwiadectwo
homologacji lub certyfikat zgodnoÊci z zasadniczymi wymaganiami
wydany przez uprawniony organ.
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ZAKRES OBSŁUGI SERWISOWEJ
SPOSÓB INFORMOWANIA O AKTUALNYM CENNIKU
ORAZ O KOSZTACH USŁUG SERWISOWYCH
§ 12
Operator realizuje obsług´ serwisowà, w szczególnoÊci w zakresie:
udzielania U˝ytkownikom informacji dotyczàcych Umowy, w tym
Regulaminu oraz Cennika;
przyjmowania reklamacji;
realizacji zleceƒ;
udzielania
U˝ytkownikom
informacji
odnoÊnie
Usług
Telekomunikacyjnych,
obsługi
telefonów
lub
innych
telekomunikacyjnych urzàdzeƒ koƒcowych w zwiàzku
z korzystaniem z Usług Telekomunikacyjnych, a tak˝e zasad
post´powania w przypadku ich awarii;
udzielania U˝ytkownikom informacji odnoÊnie aktualnych
promocji i innych ofert.
JeÊli wykonanie usług serwisowych wià˝e si´ z kosztami,
ka˝dorazowo sà one okreÊlone w Cenniku.
Obsługa U˝ytkownika realizowana jest przez Operatora za
poÊrednictwem:
Biura Obsługi U˝ytkownika – całodobowo,
ITAKTAK poprzez umo˝liwienie dokonywania bezpoÊrednio przez
U˝ytkownika zmian na jego koncie – całodobowo,
Punktów Sprzeda˝y (w dniach i godzinach, w których dany punkt
jest dost´pny dla U˝ytkownika) oraz osób upowa˝nionych przez
Operatora.
TRYB I WARUNKI DOKONYWANIA ZMIAN UMOWY
ORAZ WARUNKI JEJ PRZEDŁU˚ANIA
§ 13
Okres, w którym Operator zapewnia U˝ytkownikowi dost´p
do Sieci, mo˝e byç wydłu˝any poprzez stosowne doładowanie
powodujàce wydłu˝enie lub przywrócenie Wa˝noÊci Konta.
U˝ytkownik mo˝e zło˝yç Operatorowi oÊwiadczenie dotyczàce
zmiany Umowy (w tym zamówienia na pakiety taryfowe oraz
na dodatkowe opcje usługi) osobiÊcie w Punktach Sprzeda˝y,
telefonicznie, pisemnie, w formie elektronicznej oraz poprzez
automatyczny system obsługi U˝ytkownika. OÊwiadczenie
U˝ytkownika mo˝e zostaç dokonane przy spełnieniu nast´pujàcych
warunków: (a) identyfikacja U˝ytkownika; (b) zgoda Operatora
na dokonanie zmiany Umowy wskazanej przez U˝ytkownika.
Szczegółowe informacje dotyczàce zakresu zmian, które mogà
zostaç dokonane, oraz trybu ich dokonywania sà dost´pne
w Punktach Sprzeda˝y, w Biurze Obsługi U˝ytkownika oraz na
stronie internetowej www.era.pl
Operator uprawniony jest do zmiany Umowy, w tym zaprzestania
lub ograniczenia Êwiadczenia danej Usługi Telekomunikacyjnej lub
jej opcji. W razie wprowadzenia zmiany warunków Umowy, w tym
okreÊlonych w Regulaminie, Operator poinformuje U˝ytkownika
o proponowanych zmianach w sposób przewidziany w przepisach
prawa, w szczególnoÊci poprzez podanie tego faktu do publicznej
wiadomoÊci na stronie internetowej www.era.pl z wyprzedzeniem
co najmniej jednego miesiàca przed wprowadzeniem zmiany
w ˝ycie.
POST¢POWANIE REKLAMACYJNE
§ 14
Reklamacja mo˝e dotyczyç niewykonania lub nienale˝ytego
wykonania Usług Telekomunikacyjnych, niedotrzymania z winy
Operatora okreÊlonego w Umowie terminu rozpocz´cia Êwiadczenia
Usług Telekomunikacyjnych lub nieprawidłowego obliczenia
nale˝noÊci z tytułu Êwiadczenia Usług Telekomunikacyjnych.
Reklamacja mo˝e byç zło˝ona na piÊmie, faksem, ustnie do
protokołu w Punkcie Sprzeda˝y, telefonicznie lub w formie
elektronicznej.
Warunkiem wniesienia reklamacji jest zarejestrowanie danych
U˝ytkownika zgodnie z § 8 ust. 5.
W przypadku reklamacji zło˝onej pisemnie lub ustnie do
protokołu w Punkcie Sprzeda˝y zgłaszajàcy reklamacj´ otrzymuje
niezwłocznie pisemne potwierdzenie przyj´cia reklamacji.
W przypadku reklamacji zło˝onej pisemnie, telefonicznie, faksem
lub pocztà elektronicznà zgłaszajàcy reklamacj´ otrzymuje
pisemne potwierdzenie przyj´cia reklamacji w terminie 14 dni od
dnia zło˝enia reklamacji, z podaniem nazwy, adresu oraz numeru
telefonu jednostki Operatora rozpatrujàcej reklamacj´.
Przepisu ust. 5 nie stosuje si´ w przypadku udzielenia odpowiedzi
na reklamacj´ w terminie 14 dni od dnia jej zło˝enia.
Reklamacja powinna zawieraç:
imi´ i nazwisko (nazw´) i adres U˝ytkownika zgłaszajàcego
reklamacj´;
okreÊlenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu;
przedstawienie okolicznoÊci uzasadniajàcych reklamacj´;
przydzielony U˝ytkownikowi Numer Telefonu, którego dotyczy
reklamacja;
dat´ zawarcia Umowy i okreÊlony w Umowie termin rozpocz´cia
Êwiadczenia Usług Telekomunikacyjnych w przypadku reklamacji
dotyczàcej niedotrzymania z winy Operatora okreÊlonego w Umowie
terminu rozpocz´cia Êwiadczenia Usług Telekomunikacyjnych;
wysokoÊç odszkodowania lub innej nale˝noÊci, je˝eli U˝ytkownik
˝àda ich wypłaty;
numer konta bankowego lub adres właÊciwy do wypłaty
odszkodowania lub innej nale˝noÊci albo wniosek o ich zaliczenie
na poczet przyszłych nale˝noÊci – w przypadku, o którym mowa
w ust. 7 pkt 7.6;
podpis U˝ytkownika w przypadku reklamacji zło˝onej w formie
pisemnej.
Reklamacja mo˝e byç zło˝ona w ciàgu 12 miesi´cy od dnia, w którym
zakoƒczyła si´ przerwa w Êwiadczeniu Usług Telekomunikacyjnych,
lub od dnia, w którym Usługi zostały nienale˝ycie wykonane
lub miały byç wykonane. Reklamacj´ wniesionà po upływie
tego terminu pozostawia si´ bez rozpoznania, o czym Operator
niezwłocznie powiadamia U˝ytkownika.
W przypadku gdy reklamacja zło˝ona pisemnie, ustnie do
protokołu lub telefonicznie nie spełnia warunków okreÊlonych
w ust. 7 pkt 7.1 – 7.5, 7.7 lub 7.8, upowa˝niona osoba
reprezentujàca Operatora przyjmujàca reklamacj´ jest obowiàzana
do niezwłocznego poinformowania U˝ytkownika o koniecznoÊci jej
uzupełnienia.
W przypadku gdy reklamacja nie spełnia warunków okreÊlonych
w ust. 7 pkt 7.1 – 7.5, 7.7 lub 7.8, Operator, o ile uzna, ˝e jest to
konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie
wzywa U˝ytkownika do jej uzupełnienia, okreÊlajàc termin, nie
krótszy ni˝ 7 dni i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, ˝e
nieuzupełnienie reklamacji w okreÊlonym terminie spowoduje
pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym
upływie wyznaczonego terminu reklamacj´ pozostawia si´ bez
rozpoznania.
Je˝eli w reklamacji nie została okreÊlona kwota, o której mowa
w ust. 7 pkt 7.6, a prawo do odszkodowania lub zwrotu innej
nale˝noÊci nie budzi wàtpliwoÊci, Operator traktuje reklamacj´
tak, jakby kwota ta była okreÊlona.
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Za dzieƒ zło˝enia reklamacji przyjmuje si´ dzieƒ otrzymania przez
Operatora listu zawierajàcego reklamacj´ w formie pisemnej
lub elektronicznej, faksu, przyj´cia zgłoszenia telefonicznego
przez pracownika Biura Obsługi U˝ytkownika lub dzieƒ zło˝enia
reklamacji pisemnej lub ustnie do protokołu w Punkcie Sprzeda˝y.
Operator udziela w formie pisemnej odpowiedzi na reklamacj´
w terminie 30 dni od dnia jej zło˝enia. Je˝eli reklamacja nie
zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od jej zło˝enia, uwa˝a si´,
˝e reklamacja została uwzgl´dniona.
Odpowiedê na reklamacj´ powinna zawieraç:
nazw´ jednostki Operatora rozpatrujàcej reklamacj´;
powo∏anie podstawy prawnej;
rozstrzygni´cie o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji;
w przypadku przyznania odszkodowania – okreÊlenie wysokoÊci
kwoty i terminu jego wypłaty;
w przypadku zwrotu innej nale˝noÊci – okreÊlenie wysokoÊci kwoty
i terminu jej zwrotu;
pouczenie o wyczerpaniu drogi post´powania reklamacyjnego
i prawie dochodzenia roszczeƒ w post´powaniu sàdowym,
a dodatkowo, w przypadku gdy reklamujàcym jest konsument,
o prawie dochodzenia roszczeƒ w post´powaniach, o których
mowa w ust. 16;
podpis upowa˝nionego pracownika reprezentujàcego Operatora,
z podaniem zajmowanego przez niego stanowiska.
W przypadku odmowy uznania reklamacji w całoÊci lub cz´Êci
odpowiedê na reklamacj´ powinna:
dodatkowo zawieraç uzasadnienie faktyczne i prawne;
zostaç dor´czona U˝ytkownikowi przesyłkà poleconà.
Spory pomi´dzy U˝ytkownikiem a Operatorem w zakresie
okreÊlonym w ust. 1 b´dà rozstrzygane przed właÊciwymi
sàdami powszechnymi. Spory pomi´dzy U˝ytkownikiem b´dàcym
Konsumentem a Operatorem w zakresie okreÊlonym w ust. 1
mogà, za zgodà stron, zostaç zakoƒczone polubownie w drodze
post´powania mediacyjnego prowadzonego przez Prezesa Urz´du
Komunikacji Elektronicznej lub post´powania przed sàdem
polubownym przy Prezesie Urz´du Komunikacji Elektronicznej.

WYGAÂNI¢CIE I ROZWIÑZANIE UMOWY
§ 15
1.
Umowa wygasa wskutek:
1.1. przeniesienia Numeru Telefonu w przypadku zmiany dostawcy
usług telekomunikacyjnych;
1.2. utraty przez Operatora uprawnieƒ niezb´dnych do prowadzenia
działalnoÊci telekomunikacyjnej, w szczególnoÊci rezerwacji
cz´stotliwoÊci radiowych;
1.3. Êmierci U˝ytkownika;
1.4. utraty bytu prawnego U˝ytkownika nieb´dàcego osobà fizycznà;
1.5. dezaktywacji Karty SIM na podstawie § 10 ust. 8.
2.
Operator mo˝e według własnego wyboru rozwiàzaç Umow´ ze
skutkiem natychmiastowym bez wczeÊniejszego uprzedzenia
U˝ytkownika lub zawiesiç Êwiadczenie Usług Telekomunikacyjnych
bez odszkodowania, w przypadku gdy U˝ytkownik ra˝àco narusza
przepisy prawa lub postanowienia Umowy, w szczególnoÊci:
2.1. wykorzystuje Usługi Telekomunikacyjne Êwiadczone przez
Operatora w sposób naruszajàcy prawo lub postanowienia
Umowy;
2.2. u˝ywa kradzionej Karty SIM, kradzionego Numeru Telefonu lub
korzysta z kradzionego, niehomologowanego lub nieposiadajàcego
certyfikatu zgodnoÊci z zasadniczymi wymaganiami telefonu lub
innego telekomunikacyjnego urzàdzenia koƒcowego bàdê u˝ywa
telefonu lub innego telekomunikacyjnego urzàdzenia koƒcowego,
które wywołuje zaburzenia elektromagnetyczne;
2.3. podejmuje działania powodujàce lub mogàce powodowaç
zakłócenia pracy urzàdzeƒ podłàczonych do Sieci lub sieci
Internet;
2.4. kieruje do Sieci lub do innych sieci telekomunikacyjnych,
za pomocà Karty SIM, połàczenia pochodzàce z innych sieci
telekomunikacyjnych, w szczególnoÊci w celu Êwiadczenia usług
telekomunikacyjnych innym podmiotom;
2.5. wykorzystuje Kart´ SIM w urzàdzeniach, które mogà byç
wykorzystywane do przekierowywania połàczeƒ przychodzàcych
z sieci innych operatorów, w szczególnoÊci w celu Êwiadczenia
usług telekomunikacyjnych innym podmiotom;
2.6. generuje sztuczny ruch w Sieci, to jest w szczególnoÊci ruch,
który nie słu˝y nadawaniu, odbiorowi lub transmisji informacji,
bàdê którego celem jest wygenerowanie pewnej iloÊci lub czasu
połàczeƒ.
3.
W przypadku stwierdzenia podj´cia przez U˝ytkownika działaƒ,
o których mowa w ust. 2 pkt 2.4 i 2.5 Operator ma prawo ˝àdania
od U˝ytkownika zapłaty kary umownej w wysokoÊci 1500 zł, co
nie wyłàcza zobowiàzania U˝ytkownika do zapłaty odszkodowania
przewy˝szajàcego wysokoÊç kary umownej na zasadach ogólnych.
O rozwiàzaniu Umowy w trybie opisanym w ust. 2 Operator
4.
zawiadamia U˝ytkownika poprzez wysłanie SMS-a, wiadomoÊci
elektronicznej na znany Operatorowi adres e-mail U˝ytkownika
lub pisma na adres korespondencyjny wskazany przez U˝ytkownika
w Karcie Rejestracyjnej.
5.
W dniu, w którym Umowa została rozwiàzana, Operator zaprzestaje
Êwiadczenia Usług Telekomunikacyjnych i uniemo˝liwia korzystanie
przez U˝ytkownika z Karty SIM. Pozostałe na koncie Êrodki nie
podlegajà zwrotowi.
6.
Z chwilà stwierdzenia jednej z wymienionych w ust. 1 i 2
przyczyn, Operator ma prawo zaprzestania Êwiadczenia Usług
Telekomunikacyjnych.
7.
U˝ytkownik jest uprawniony do przeniesienia praw i obowiàzków
wynikajàcych z Umowy, przekazujàc Kart´ SIM innej Osobie,
która w ten sposób przejmuje status U˝ytkownika oraz zwiàzane
z nim uprawnienia i obowiàzki. W przypadku zarejestrowanego
U˝ytkownika cesja praw i obowiàzków wynikajàcych z Umowy
wymaga dla swej skutecznoÊci poinformowania Operatora przez
dotychczasowego U˝ytkownika, zgodnie z § 8 ust. 5 Regulaminu,
oraz dor´czenia Operatorowi Karty Rejestracyjnej wypełnionej
przez nowego U˝ytkownika.
PRZEPIS KO¡COWY
§ 16
Regulamin obowiàzuje od 2 stycznia 2010 r. i ma zastosowanie
do wszystkich Umów zawartych z U˝ytkownikami Usług
Telekomunikacyjnych przedpłaconych w systemie Tak Tak.

