
 

Warunki oferty promocyjnej  
Granie na Czekanie oraz pakiet „Prenumeraty” do aktywacji w Era 

 Oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 181, 
operatora sieci Era (zwanego dalej Operatorem)  

 
 
Czas trwania Promocji:   Od  01.09.2009 r. do 15.12.2009 r włącznie. 
Promocja dotyczy:  Korzystania przez Uczestników Promocji z Serwisu „Granie na Czekanie” 

oraz pakietu Prenumerat: 
- Prenumerata SMS „Dowcip dnia” 
- Prenumerata MMS „Plotek”  
- Prenumerata MMS „Gazeta MMS” 

 
 
 
1. Uczestnicy Promocji  

 
Uczestnikiem Promocji jest każdy Abonent, który w czasie obowiązywania Promocji podpisze Umowę o 
Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych z Operatorem w ramach poniższych promocji: 
 
             Urodzinowe prezenty 
 Urodzinowe prezenty. Specjalne warunki 

 Nowa Era na 12 miesięcy. Wyjątkowa okazja 
 Nowa Era na 18 miesięcy 
 Taryfa Era Relaks 
 Internetowa  okazja 
 Internetowa  okazja. Specjalne warunki 
             Jedyny Mix na piątkę 
            Tak Tak Fon 
  Taryfy dla iPhone 3G w sieci Era 
 Era G1 z Google TM 
 
Prenumeraty oraz Granie na Czekanie będą włączane wszystkim uczestnikom powyższych promocji, 
dodatkowo Prenumerata MMS „Plotek” wszystkim, których numer PESEL wskazuje na płeć żeńską, a 
Prenumerata MMS „Gazeta MMS” wszystkim, których numer PESEL wskazuje na płeć męską. 
Prenumerata MMS zostanie aktywowana osobom, które w promocji zakupiły aparat telefoniczny 
obsługujący wiadomości MMS.  
 
Osoby przedłużające kontrakt, które nigdy nie korzystały z usługi Granie na Czekanie i podpisujące Aneks 
do Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych z Operatorem w ramach poniższych promocji: 
 Wymiana telefonu 
 Pakiet Ekstra 
 
Otrzymają aktywacje wyłącznie usługi Granie na Czekanie; Prenumeraty nie będą aktywowane. 
   
  



2. Przedmiot Promocji  

 
2.1 Promocja dotyczy aktywacji Serwisu „Granie na Czekanie” oraz pakiet Prenumerat. 
 
2.2 W ramach Promocji Abonent otrzymuje darmowy utwór wybrany przez Operatora, dostępny w 

ramach Serwisu „Granie na Czekanie” oraz darmowy abonament za Serwis „Granie na 
Czekanie” w okresie do końca pełnego Cyklu rozliczeniowego, następującego po dacie 
aktywacji serwisu z możliwością odpłatnej zmiany na dowolny utwór ze standardowej oferty 
„Granie na Czekanie”. Po zakończeniu promocyjnego okresu następuje automatyczne 
przejście na abonament płatny w wysokości 2 zł z VAT (1,64 zł netto) miesięcznie.  

 
2.3 W ramach Promocji Abonent otrzymuje darmową aktywację prenumerat na okres 7 dni, licząc 

od otrzymania pierwszego MMS/SMS z daną prenumeratą. Po zakończeniu okresu 
promocyjnego opłata za poszczególne Prenumeraty będzie naliczana w następującej 
wysokości: 

   
- Prenumerata SMS „Dowcip dnia” - 0,10 zł z VAT (0,08 zł netto) za jeden otrzymany SMS. 
Wiadomość wysyłana raz dziennie. 
- Prenumerata MMS „Plotek” - 0,30 zł z VAT (0,25 zł netto) za jeden otrzymany MMS. 
Wiadomość wysyłana raz dziennie od poniedziałku do piątku. 
- Prenumerata MMS „Gazeta MMS” - 0,30 zł z VAT (0,25 zł netto) za jeden otrzymany 
MMS. Wiadomość wysyłana raz dziennie. 

 
Opłata będzie wyodrębniona na rachunku szczegółowym jako „serwisy specjalne wap”. 

 
  
3 Czas trwania promocji  
 

3.1 Niniejsza oferta promocyjna obowiązuje od 01.09.2009 r. do 15.12.2009 r włącznie. 
 
3.2 Operator zastrzega sobie możliwość zmiany, zawieszenia lub zakończenia niniejszej Promocji 

w każdym czasie bez podania przyczyny. Informacja o zmianie, zawieszeniu lub zakończeniu 
Promocji zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie stosownego 
komunikatu na stronie www.era.pl lub w inny dostępny sposób. 

 
3.3 Zmiana, zawieszenie lub zakończenie Promocji nie może naruszać prawa do korzystania z 

oferty na promocyjnych warunkach przez Abonentów, którzy nabyli to prawo przed jej zmianą, 
zawieszeniem lub zakończeniem.  

 
 

4 Aktywacja, zasady korzystania oraz opłaty za usługi 
 

4.1 Serwis „Granie na Czekanie” oraz pakiet „Prenumeraty” zostanie włączona w ciągu 30 dni od 
daty aktywacji karty SIM, i/lub po podpisaniu Umowy o Świadczenie Usług 
Telekomunikacyjnych.  

 
4.2 W ramach aktywowania Serwisu „Granie na Czekanie” Abonent korzystający z niniejszej 

Promocji otrzyma jeden darmowy utwór wybrany przez Operatora.  
 
4.3 Każdy Uczestnik niniejszej Promocji może zrezygnować z korzystania z Serwisu „Granie na 

Czekanie” poprzez wysłanie SMS ze swojego telefonu na bezpłatny numer 80333 o treści NIE 
 
4.4 Każdy Uczestnik Promocji, na zasadach określonych w Regulaminie Serwisu „Granie na 

Czekanie” umieszczonym na stronie internetowej www.granie.era.pl ma możliwość odpłatnej 
zmiany utworu wybranego przez Operatora na inny utwór z oferty dostępnej pod adresem 
www.granie.era.pl. 



 
4.5 Po aktywacji Serwisu „Granie na Czekanie” Uczestnik Promocji otrzyma SMS z komunikatem 

potwierdzającym aktywację usługi oraz informującym, że Uczestnik Promocji ma możliwość 
bezpłatnej rezygnacji z Serwisu „Granie na Czekanie”.  

 
4.6 Przed zakończeniem okresu darmowego korzystania przez Uczestnika Promocji z darmowego 

abonamentu za świadczenie Serwisu „Granie na czekanie”, Uczestnik Promocji otrzyma SMS 
informujący o przejściu na okres płatny oraz o możliwości bezpłatnej rezygnacji z Serwisu 
„Granie na Czekanie”  

 
4.7 Każdy Uczestnik Promocji może zrezygnować z poszczególnych prenumerat wysyłając 
 następujące komunikaty na bezpłatny numer 8717: 

   
  - prenumerata SMS „Dowcip dnia” - SMS o treści DP ANULUJ 
  - prenumerata MMS „Plotek” - SMS o treści PLK ANULUJ 
  - prenumerata MMS „Gazeta MMS” - SMS o treści GF ANULUJ 
   

4.8 Po aktywacji Prenumerat Uczestnik Promocji otrzyma SMS z komunikatem potwierdzającym 
aktywację usługi. 

 
4.9 Przed zakończeniem okresu darmowego korzystania przez Uczestnika Promocji z darmowego 

serwisu Prenumerat, Uczestnik otrzyma SMS informujący o przejściu na okres płatny oraz o 
możliwości bezpłatnej rezygnacji z usługi w przypadku braku chęci odpłatnego korzystania z 
usługi. 

 
 
5 Inne postanowienia  
 

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 Cennika Nowa Era, Nowa Era Mix, Zero oraz Era 
Relaks i Regulaminu serwisu „Granie na Czekanie” oraz Regulaminu Prenumerat.  

 


