Zyskujesz 10% na www.doladowania.era.pl
Oferta Promocyjna dla Użytkowników systemu Tak Tak, Abonentów „Oferty Promocyjnej „Tak Tak Fon” w
systemie Era Mix”, Abonentów „Oferty promocyjnej „Taryfa Era Fun” w systemie Era Mix, Abonentów
„Oferty Mega Fun” w systemie Era Mix, oraz Abonentów taryf „Nowa Era Mix” w systemie Era Mix .
Regulamin oferty promocyjnej Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o. o., Operatora sieci Era
Czas obowiązywania oferty promocyjnej:
Nazwa oferty promocyjnej:
Oferta dotyczy:

od 15.10.2008 r. do odwołania
Zyskujesz 10% na www.doladowania.era.pl
Przyznania dodatkowych środków pieniężnych za doładowania przez stronę
internetową www.doladowania.era.pl

Warunki oferty:
1.

Operator sieci Era, w ramach oferty specjalnej oferuje Użytkownikom systemu Tak Tak, Abonentom „Oferty
Promocyjnej „Tak Tak Fon” w systemie Era Mix”, Abonentom „Oferty promocyjnej „Taryfa Era Fun” w systemie Era
Mix, Abonentom „Oferty Mega Fun” w systemie Era Mix, oraz Abonentom taryf „Nowa Era Mix” w systemie Era Mix
(zwanymi dalej „Klientem” lub „Klientami” w zależności od kontekstu) dodatkowe środki pieniężne o wartości 10%
kwoty doładowania zwane dalej Premią Promocyjną.

2.

Warunkiem przyznania Premii Promocyjnej jest uzupełnienie konta kwotą
z VAT przez stronę internetową www.doladowania.era.pl w okresie obowiązywania oferty.

3.

Premia Promocyjna zostanie dodana do konta Klienta w ciągu maksymalnie 7 dni od spełnienia warunku
jej otrzymania. W przypadku Klientów korzystających w momencie uzupełnienia konta z Roamingu - opóźnienie
w dodaniu Premii do konta może trwać do 14 dni.

4.

W okresie trwania Oferty Promocyjnej Klient może wielokrotnie otrzymać Premię Promocyjną.

5.

Dodanie Premii Promocyjnej do konta Klienta zostanie potwierdzone SMS-em

6.

Wartość środków pieniężnych przyznawanych w ramach Premii Promocyjnej wynosi 10% wartości doładowania.

7.

Środki pieniężne przyznane w ramach Premii Promocyjnej są sumowane z kwotą środków pieniężnych na koncie i
tworzą wraz z nimi jednolitą pulę środków pieniężnych.

8.

Ustalenie okresu, o jaki doładowanie przedłuża ważność konta na połączenia wychodzące następuje wyłącznie na
podstawie kwoty doładowania bez Premii Promocyjnej.

9.

Warunkiem korzystania ze środków przyznanych w ramach Premii Promocyjnej jest ważność konta na połączenia
wychodzące.

minimum

25

zł

10. Nie ma możliwości rezygnacji z przyznanej już Premii Promocyjnej.
11. Każde doładowanie w ramach niniejszej oferty promocyjnej może równocześnie wziąć udział w innych ofertach,
jeśli spełnia ich warunki. Ustalenie spełnienia warunków innych ofert następuje wyłącznie na podstawie kwoty
doładowania bez Premii Promocyjnej.
12. Klient ma możliwość sprawdzenia ilości posiadanych na koncie środków pieniężnych (obejmujących środki
przyznane w ramach Premii Promocyjnej) poprzez wysłanie Ekspresowego kodu *101#, dzwoniąc pod bezpłatny
numer *9898 lub logując się do serwisu internetowego http://www.itaktak.pl.
13. Użytkownik / Abonent sieci Era potwierdza, że jest mu wiadome, iż nie ma prawa:
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a) za pomocą Karty SIM wydanej przez Operatora (dalej „Karta SIM”) kierować ruchu z sieci innych operatorów do
sieci Era lub innych sieci telekomunikacyjnych;
b) wykorzystywać Karty SIM w urządzeniu realizującym funkcje zakończenia sieci stałej lub działającym na
podobnej zasadzie (Fixed Cellular Terminal – FCT), chyba że jest to dokonywane na podstawie odrębnej umowy
zawartej z Operatorem, przewidującej wyraźnie taką możliwość.
14. Użytkownik / Abonent sieci Era potwierdza, że jest mu wiadome, że naruszenie któregokolwiek z zakazów, o
których mowa powyżej, stanowi dla Operatora podstawę do rozwiązania umowy o świadczenie usług
telekomunikacyjnych ze skutkiem natychmiastowym.
15. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu
Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Polską Telefonię Cyfrową Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz,
w zależności od statusu Klienta, Cennik: taryfy Happy w systemie Tak Tak, Cennik taryf: Era Love, Razem, SMS Fan,
Cały Dzień w systemie Era Tak Tak, Załącznik cenowy oferty Tak Tak Fon z taryfą Happy w systemie Era Mix,
Załącznik cenowy taryf Nowa Era Mix w systemie Era Mix , Załącznik cenowy oferty Taryfa Era Fun w systemie Era
Mix
16. Operator zastrzega sobie prawo do wycofania niniejszej oferty w dowolnym terminie lub zmiany niniejszego
regulaminu, bez konieczności podawania przyczyn. Wszelkie zmiany wprowadzone do niniejszego Regulaminu stają
się obowiązujące z chwilą ich publikacji na stronie internetowej www.era.pl
Biuro Obsługi Użytkownika: *9602 a) lub 602 960 200 b)
a) Na terenie Polski połączenie z serwisem automatycznym jest bezpłatne, opłata za połączenie z konsultantem wynosi
2,44 zł z VAT, niezależnie od czasu trwania połączenia
b) Opłata zgodnie z cennikiem danego operatora.
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