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WarunkiWarunkiWarunkiWarunki    Oferty Promocyjnej „Oferty Promocyjnej „Oferty Promocyjnej „Oferty Promocyjnej „Łącz sŁącz sŁącz sŁącz się za darmo ię za darmo ię za darmo ię za darmo ––––    blueconnect 5MB w blueconnect 5MB w blueconnect 5MB w blueconnect 5MB w EraEraEraEra    ClassicClassicClassicClassic””””    

Oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., operatora sieci Era 

I. Postanowienia ogólnePostanowienia ogólnePostanowienia ogólnePostanowienia ogólne 

    
1. Do skorzystania z oferty promocyjnej Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. (zwanej dalej Operatorem) uprawnieni są Abonenci sieci Era korzystający z taryf Era Classic, Era Classic 

Bis i Era Classic Partner (zwani dalej łącznie Abonentami lub Abonentem).  

2. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest: Aktywacja usługi blueconnect 5MB (dawniej: Omnix Max) – Pakietu 5MB (zwanej dalej „Pakietem”). 

3. Promocja dotyczy usługi WAP (APN:erawap) i Internet (APN:erainternet) świadczonej w oparciu o technologię pakietowej transmisji danych, dla Abonentów posiadających telefony 

lub urządzenia działające z kartą SIM Operatora z funkcją pakietowej transmisji danych.  

4. W ramach promocji Abonent ma możliwość uruchomienia, na warunkach niniejszej oferty promocyjnej, Pakietu blueconnect 5MB (dawniej: Pakiet Omnix Max) czyli 5MB WAP 

(APN:erawap) i Internet (APN:erainternet), czyli możliwość zrealizowania w każdym Cyklu rozliczeniowym pakietowej transmisji danych o wolumenie do 5 MB danych, w ramach 

zryczałtowanej opłaty miesięcznej. 

5. Promocyjne zasady naliczania opłat opisane w punkcie III poniżej dotyczą naliczania opłaty za korzystanie z usług objętych warunkami niniejszej promocji wyłącznie na terenie 

Polski. 

 

II. Czas trwania promocjiCzas trwania promocjiCzas trwania promocjiCzas trwania promocji 
    

1. Promocja obowiązuje od dnia 18.11.2009 r. do 30.06.2010 r.  

2. Operator zastrzega sobie możliwość zmiany, zawieszenia lub zakończenia niniejszej oferty promocyjnej w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiana, zawieszenie lub 

zakończenie oferty nie może naruszać prawa do korzystania z oferty na promocyjnych warunkach przez Abonentów, którzy nabyli to prawo przed jej zmianą, zawieszeniem lub 

zakończeniem.  

3. Zmiany w regulaminie będą publikowane na stronach internetowych www.era.pl 

 

III. Opłaty za korzystanie z usługiOpłaty za korzystanie z usługiOpłaty za korzystanie z usługiOpłaty za korzystanie z usługi 
    

1. Abonent za możliwość wykorzystania pakietu danych o wielkości 5MB w ramach pakietowej transmisji danych w usłudze WAP (APN:erawap) i Internet (APN:erainternet). Abonent w w w w 

Cyklu rozliczeniowym, w którym nastąpiła aktywacja, oraz w następującym po nim pierwsCyklu rozliczeniowym, w którym nastąpiła aktywacja, oraz w następującym po nim pierwsCyklu rozliczeniowym, w którym nastąpiła aktywacja, oraz w następującym po nim pierwsCyklu rozliczeniowym, w którym nastąpiła aktywacja, oraz w następującym po nim pierwszym pełnym Cyklu rozliczeniowym nie ponosi dodatkowej opłaty miesięcznej za Pakiet zym pełnym Cyklu rozliczeniowym nie ponosi dodatkowej opłaty miesięcznej za Pakiet zym pełnym Cyklu rozliczeniowym nie ponosi dodatkowej opłaty miesięcznej za Pakiet zym pełnym Cyklu rozliczeniowym nie ponosi dodatkowej opłaty miesięcznej za Pakiet 

(opłata jest wliczona w abonament). . . . W kolejnych Cyklach rozliczeniowych Abonent zapłaci opłatę miesięczną w wysokości 5 PLN z VAT (4,10 PLN netto).  

2. Cena netto zwiększana jest o podatek VAT. Podatek VAT od usług telekomunikacyjnych wynosi 22%.  

3. Abonament za Pakiet będzie naliczany z góry, proporcjonalnie do liczby dni obowiązywania usługi w danym Cyklu rozliczeniowym, i wyszczególniony na fakturze za usługi 

telekomunikacyjne.  

4. Aktywacja Pakietu jest bezpłatna. Abonent aktywuje usługę poprzez złożenie dyspozycji aktywacji kontaktując się z Biurem Obsługi Abonenta w sieci Era (602 900 – opłata za 

połączenie zgodna z aktualnym Załącznikiem cenowym). Usługa będzie udostępniona w ciągu 24 godzin od złożenia dyspozycji aktywacji.  

5. Po aktywacji, Pakiet jest udostępniany Abonentowi proporcjonalnie do liczby dni obowiązywania usługi w danym Cyklu rozliczeniowym, a w pełnym wolumenie danych z początkiem 

każdego Cyklu rozliczeniowego, przez cały czas trwania promocji.  

6. W Cyklu rozliczeniowym można mieć aktywny tylko jeden Pakiet.  

7. Abonent, który aktywował Pakiet nie ma możliwości aktywacji innych pakietów danych do wykorzystania w usłudze pakietowej transmisji danych.  

8. W przypadku, gdy Abonent posiada aktywowany inny pakiet danych do wykorzystania w usłudze pakietowej transmisji danych, aktywacja Pakietu oznacza zgodę na dezaktywację 

dotychczasowego pakietu oraz jego rozliczenie, proporcjonalnie do liczby dni obowiązywania usługi w danym Cyklu rozliczeniowym.  

9. W ramach Pakietu dane naliczane są za każde rozpoczęte 50kB, oddzielnie za dane wysyłane i odebrane na poziomie protokołu internetowego (IP); 1kB=1024B. Po zakończeniu 

sesji lub o godz. 24:00 dane są zaokrąglane w górę, do pełnej jednostki taryfikacyjnej 50kB.  

10. Po wyczerpaniu Pakietu 5 MB w danym Cyklu rozliczeniowym, Abonent ponosi opłatę 0,1PLN z VAT (0,082 PLN netto) za każde rozpoczęte 50kB, oddzielnie za dane wysyłane i 

odebrane na poziomie protokołu internetowego (IP); 1kB=1024B.  

11. Niewykorzystane w danym okresie rozliczeniowym dane Abonent ma prawo wykorzystać w Cyklu rozliczeniowym następującym bezpośrednio po nim, po uprzednim wykorzystaniu 

danych z Pakietu z bieżącego Cyklu rozliczeniowego. Usługa Przechodzenie niewykorzystanych danych nie wymaga samodzielnej aktywacji.  

12. Aktywacja i abonament za Przechodzenie niewykorzystanych danych są bezpłatne.  

13. Pakiet może być aktywowany w dowolnym momencie Cyklu rozliczeniowego.  

14. Dezaktywacja pakietu skutkuje rozliczeniem opłaty za usługę proporcjonalnie do liczby dni obowiązywania usługi w danym Cyklu rozliczeniowym.  

 

IV. Inne postanowieniaInne postanowieniaInne postanowieniaInne postanowienia 

 

1. Po zakończeniu okresu promocyjnego świadczenia usługi, pozostanie ona aktywna na koncie uczestnika Promocji, aż do czasu dezaktywacji. W takim przypadku dezaktywacja 

usługi oznaczać będzie powrót do standardowego sposobu naliczania i opłat za wykorzystanie usługi WAP (APN:erawap) i Internet (APN:erainternet), zgodnego z aktualnym 

planem taryfowym Abonenta.  

2. W związku z niniejszą ofertą Abonent nie ma prawa świadczyć usług będących przedmiotem niniejszej promocji bezpośrednio lub pośrednio osobom trzecim.  

3. W zakresie nieuregulowanym niniejszymi Warunkami zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Polską Telefonię Cyfrową Sp. 

z o.o. z siedzibą w Warszawie, oraz obowiązującego Załącznika cenowego. 


