
ROZDZIA¸ I

POSTANOWIENIE WST¢PNE. DEFINICJE
§ 1

Niniejszy regulamin okreÊla zakres i warunki Êwiadczenia Us∏ug Telekomunikacyjnych na 
rzecz Abonentów Era Mix przez Polskà Telefoni´ Cyfrowà Sp. z o.o. z siedzibà w Warszawie, 
Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa.

§ 2
U˝yte w Regulaminie terminy oznaczajà:
• „Abonent Era Mix” – Osoba, która zawar∏a z Operatorem Umow´;
• „Biuro Obs∏ugi U˝ytkownika” – jednostka organizacyjna majàca za zadanie udzielanie 

Abonentowi Era Mix informacji na temat warunków wykonywania Umowy, oraz 
informowanie Abonenta Era Mix o Us∏ugach Telekomunikacyjnych Êwiadczonych przez 
Operatora; w ramach Biura Obs∏ugi U˝ytkownika funkcjonuje równie˝ automatyczny 
system obs∏ugi Abonenta Era Mix, przy pomocy którego Abonent Era Mix mo˝e uzyskaç 
niektóre informacje, zamawiaç dodatkowe Us∏ugi Telekomunikacyjne lub rezygnowaç 
z niektórych Us∏ug Telekomunikacyjnych;

• „Cennik” – wykaz Us∏ug Telekomunikacyjnych oraz innych us∏ug wraz z zestawieniem 
rodzaju i wysokoÊci op∏at oraz zasadami ich naliczania;

• „Dane Transmisyjne” – zwiàzane z korzystaniem z Us∏ug Telekomunikacyjnych dane 
przetwarzane przez Operatora dla celów przekazywania komunikatów w sieciach 
telekomunikacyjnych, naliczania op∏at za Us∏ugi Telekomunikacyjne lub naliczania op∏at 
z tytu∏u rozliczeƒ operatorskich w tym dane lokalizacyjne, które oznaczajà wszelkie dane 
przetwarzane w sieci telekomunikacyjnej wskazujàce po∏o˝enie geograficzne telefonu 
lub innego telekomunikacyjnego urzàdzenia koƒcowego Abonenta Era Mix;

• „Erakod” – kod cyfrowy, s∏u˝àcy do identyfikacji Abonenta Era Mix, przy pomocy 
którego mo˝e on zamawiaç dodatkowe us∏ugi lub rezygnowaç z niektórych us∏ug za 
poÊrednictwem Biura Obs∏ugi U˝ytkownika, SMS i ITAKTAK;

• „Has∏o” – kod cyfrowy, literowy lub cyfrowo-literowy sk∏adajàcy si´ z minimum 6, 
a maksimum 20 znaków, s∏u˝àcy do identyfikacji Abonenta Era Mix, przy pomocy 
którego mo˝e zamawiaç dodatkowe us∏ugi lub rezygnowaç z niektórych us∏ug;

• „ITAKTAK” – internetowy system obs∏ugi Abonenta Era Mix, przy pomocy którego mo˝e 
on uzyskaç niektóre informacje, zamawiaç dodatkowe Us∏ugi Telekomunikacyjne lub 
rezygnowaç z niektórych Us∏ug Telekomunikacyjnych;

• „Karta SIM” – karta mikroprocesorowa, z którà zwiàzany jest Numer Telefonu 
Abonenta Era Mix w Sieci, Kod PIN i Kod PUK, umo˝liwiajàca korzystanie z Us∏ug 
Telekomunikacyjnych na podstawie Umowy, wydawana przez Operatora, b´dàca jego 
w∏asnoÊcià do chwili rozwiàzania lub wygaÊni´cia Umowy;

• „Kaucja” – kwota Êrodków pieni´˝nych, wp∏acana przez Abonenta Era Mix Operatorowi 
tytu∏em zabezpieczenia spe∏nienia Êwiadczeƒ Abonenta Era Mix;

• „Kod PIN” – zwiàzany z Kartà SIM kod cyfrowy, ustawiony fabrycznie lub zdefiniowany 
przez Abonenta Era Mix, umo˝liwiajàcy dost´p do Us∏ug Telekomunikacyjnych poprzez 
Kart´ SIM; 

• „Kod PUK” – zwiàzany z Kartà SIM kod cyfrowy znoszàcy blokad´ Kodu PIN, 
zapewniajàcy Abonentowi Era Mix mo˝liwoÊç identyfikowania przy dost´pie do Us∏ug 
Telekomunikacyjnych poprzez Kart´ SIM;

• „Konsument” – osoba fizyczna b´dàca stronà Umowy lub wnioskujàca o jej zawarcie, 
w celach niezwiàzanych bezpoÊrednio z jej dzia∏alnoÊcià gospodarczà lub zawodowà;

• „Numer Telefonu” – co najmniej dziewi´ciocyfrowy numer, identyfikujàcy Kart´ 
SIM w Sieci, który mo˝e s∏u˝yç do identyfikacji Abonenta Era Mix w serwisach 
umo˝liwiajàcych zmiany w us∏ugach i dost´p do informacji o koncie abonenckim;

•  „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 us∏ugowa, 

w której w szczególnoÊci mo˝na zawrzeç Umow´;
•  „Regulamin” – niniejszy regulamin;
• „Sieç” – publiczna sieç telekomunikacyjna Operatora s∏u˝àca do Êwiadczenia Us∏ug 

Telekomunikacyjnych;
• „Szczegó∏owe Warunki Korzystania z Us∏ugi Telekomunikacyjnej” – ustalone przez 

Operatora szczegó∏owe warunki korzystania z Us∏ugi Telekomunikacyjnej, której 
specyfika wymaga odr´bnego uregulowania;

• „Umowa” – umowa o Êwiadczenie Us∏ug Telekomunikacyjnych zawarta z Abonentem Era 
Mix w formie pisemnej, na podstawie której Operator Êwiadczy Us∏ugi Telekomunikacyjne 
na rzecz Abonenta Era Mix;

• „Us∏ugi Telekomunikacyjne” – Êwiadczone przez Operatora na podstawie Umowy 
publicznie dost´pne us∏ugi telekomunikacyjne w rozumieniu przepisów prawa 
telekomunikacyjnego oraz inne us∏ugi z nimi zwiàzane;

• „Warunki Oferty Promocyjnej” – warunki oferty promocyjnej Êwiadczenia Us∏ug 
Telekomunikacyjnych, w szczególnoÊci zwiàzane z przyznaniem Abonentowi Era Mix 
ulgi, które Operator mo˝e zaoferowaç Abonentowi Era Mix. W przypadku wprowadzenia 
przez Operatora Warunków Oferty Promocyjnej stanowià one za∏àcznik do obj´tej nimi 
Umowy oraz jej integralnà cz´Êç.

• „Wa˝noÊç Konta” – status aktywnej Karty SIM, stanowiàcy jeden z niezb´dnych 
warunków korzystania z Us∏ug Telekomunikacyjnych obj´tych Umowà; Karta SIM 
w statusie Wa˝noÊci Konta umo˝liwia korzystanie z Us∏ug Telekomunikacyjnych do 
kwoty lub liczby jednostek rozliczeniowych zgromadzonych na koncie.

ROZDZIA¸ II

ZAKRES ÂWIADCZONYCH US¸UG TELEKOMUNIKACYJNYCH 
WARUNKI ÂWIADCZENIA US¸UG TELEKOMUNIKACYJNYCH 

§ 3
1. Operator umo˝liwia Abonentom Era Mix korzystanie z nast´pujàcych Us∏ug 

Telekomunikacyjnych:
1.1. przy∏àczenie do Sieci;
1.2. dost´p do Sieci;
1.3. wykonywanie i odbieranie po∏àczeƒ g∏osowych;
1.4. przesy∏anie wiadomoÊci tekstowych oraz inne us∏ugi transmisji danych;
1.5. przesy∏anie wiadomoÊci multimedialnych;
1.6. roaming; 

2. Z zastrze˝eniem pozosta∏ych postanowieƒ Regulaminu, dokonanie przedp∏aty 
zapewnia gotowoÊç Operatora do Êwiadczenia Us∏ug Telekomunikacyjnych (dost´p do 
Sieci Operatora), prezentacj´ numeru wywo∏ujàcego w po∏àczeniach przychodzàcych do 
Abonenta Era Mix (CLIP), prezentacj´ numeru Abonenta Era Mix, mo˝liwoÊç ograniczenia 
prezentacji numeru Abonenta Era Mix (CLIR), mo˝liwoÊç przeniesienia po∏àczenia.

3. Rodzaj Us∏ug Telekomunikacyjnych Êwiadczonych Abonentowi Era Mix okreÊlony jest 
w Umowie.

4. Operator mo˝e wprowadzaç do oferty nowe us∏ugi, w szczególnoÊci w miar´ 
powstawania nowych mo˝liwoÊci technicznych. W przypadkach, gdy specyfika danej 
us∏ugi wymaga odr´bnego uregulowania, Operator upowa˝niony jest do wydania 
Szczegó∏owych Warunków Korzystania z Us∏ugi Telekomunikacyjnej, które b´dà 
dost´pne dla Abonenta Era Mix w Biurze Obs∏ugi U˝ytkownika, Punktach Sprzeda˝y 
oraz na stronie internetowej www era.pl.

§ 4
1. Operator z wykorzystaniem Sieci, w ramach us∏ugi roamingu, umo˝liwia Abonentowi 

Era Mix korzystanie z sieci niektórych operatorów zagranicznych. Z listami dost´pnych 
operatorów zagranicznych i krajów mo˝na zapoznaç si´ w Biurze Obs∏ugi U˝ytkownika, 
na stronie internetowej www.era.pl oraz w Punktach Sprzeda˝y. W uzasadnionych 
przypadkach mo˝liwoÊç wykonywania po∏àczeƒ i korzystania z innych us∏ug w sieciach 
niektórych operatorów zagranicznych lub mo˝liwoÊç kierowania po∏àczeƒ 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 wp∏ywu.

2. W przypadku korzystania z sieci operatorów zagranicznych zasady dotyczàce 
przetwarzania danych Abonenta Era Mix, a tak˝e zasady rozliczeƒ mogà byç inne ni˝ 
stosowane przez Operatora. Zasady naliczania op∏at za korzystanie z sieci operatorów 
zagranicznych sà wskazane w Cenniku oraz na stronie internetowej www.era.pl.

DANE O JAKOÂCI US¸UG TELEKOMUNIKACYJNYCH
§ 5

1. Operator Êwiadczy Us∏ugi Telekomunikacyjne 24 godziny na dob´, przez 7 dni w 
tygodniu. 

2. Operator Êwiadczy Us∏ugi 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 us∏ug 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 Us∏ugi Telekomunikacyjne w zakresie istniejàcych mo˝liwoÊci 
technicznych. W szczególnoÊci oznacza to, ˝e:
4.1. Operator Êwiadczy us∏ugi, zgodnie z 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 wspó∏dzielona 
przez u˝ytkowników, zasi´g oraz pr´dkoÊç transmisji danych mogà ulegaç 
zmianom.

5. Operator Êwiadczy Us∏ugi Telekomunikacyjne w zasi´gu Sieci oraz z wykorzystaniem 
sieci telekomunikacyjnych innych operatorów, z którymi ∏àczà Operatora stosowne 
porozumienia. 

6. Aktualne informacje o jakoÊci publicznie dost´pnych us∏ug telekomunikacyjnych 
publikowane sà na stronie internetowej www.era.pl.

ODPOWIEDZIALNOÂå OPERATORA
ZASADY OBLICZANIA WYSOKOÂCI I WYP¸ATY ODSZKODOWANIA

§ 6
1. Operator odpowiada za niewykonanie lub nienale˝yte wykonanie Us∏ug 

Telekomunikacyjnych, chyba ˝e niewykonanie lub nienale˝yte wykonanie tych 
us∏ug wynik∏o z przyczyn le˝àcych po stronie Abonenta Era Mix, w szczególnoÊci 
nieprzestrzegania przez Abonenta Era Mix Umowy lub Regulaminu, dzia∏ania Abonenta 
Era Mix niezgodnego z prawem lub nastàpi∏o wskutek wystàpienia zdarzenia o 
charakterze si∏y wy˝szej.

2. Operator nie ponosi odpowiedzialnoÊci za niedost´pnoÊç lub brak mo˝liwoÊci 
skorzystania z Us∏ug Telekomunikacyjnych, wynikajàcà z nieosiàgni´cia przez telefon 
lub inne telekomunikacyjne urzàdzenie koƒcowe u˝ywane przez Abonenta Era 
Mix parametrów technicznych zgodnych ze standardami ETSI lub wymaganych do 
skorzystania z tych us∏ug, a tak˝e w przypadku u˝ywania przez Abonenta Era Mix 
telefonu lub innego telekomunikacyjnego urzàdzenia koƒcowego nieposiadajàcego 
wymaganego na terytorium Polski Êwiadectwa homologacji lub certyfikatu zgodnoÊci 
z zasadniczymi wymaganiami. 

3. Operator nie gwarantuje przepustowoÊci transmisji danych oraz ich bezpieczeƒstwa w 
przypadku, kiedy dane te opuszczajà Sieç. 

4. Z tytu∏u niewykonania lub nienale˝ytego wykonania przez Operatora Us∏ug 
Telekomunikacyjnych Abonentowi Era Mix przys∏uguje odszkodowanie. Za ka˝dy dzieƒ 
przerwy w Êwiadczeniu Us∏ug Telekomunikacyjnych, Abonentowi Era Mix przys∏uguje 
odszkodowanie w wysokoÊci 1/15 Êredniej miesi´cznej kwoty do∏adowania konta z 
ostatnich trzech miesi´cy, liczàc od dnia z∏o˝enia reklamacji, jednak˝e za okres d∏u˝szy 
ni˝ 12 miesi´cy. Je˝eli od zawarcia Umowy nie up∏yn´∏o 3 miesiàce, Êrednià miesi´cznà 
kwot´ do∏adowania liczy si´ wed∏ug wartoÊci do∏adowaƒ dokonanych od dnia, w 
którym Umowa zosta∏a zawarta do dnia z∏o˝enia reklamacji. Przy obliczaniu Êredniej 
miesi´cznej kwoty do∏adowania nie uwzgl´dnia si´ przyznanych przez Operatora kwot 
promocyjnych lub bonifikat.

5. W przypadku uznania reklamacji, przyznana Abonentowi Era Mix kwota zostanie 
niezw∏ocznie przekazana Abonentowi Era Mix przez Operatora poprzez uzupe∏nienie 
konta o tà kwot´. W przypadku, gdy wynika to z wiadomej Operatorowi woli Abonenta 
Era Mix, nale˝na kwota zostanie przekazana Abonentowi Era Mix na adres lub rachunek 
wskazany przez Abonenta Era Mix nie póêniej ni˝ w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia 
reklamacji. 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
TAJEMNICA TELEKOMUNIKACYJNA

§ 7
1. Operator jest administratorem danych osobowych Abonentów Era Mix w rozumieniu 

przepisów o ochronie danych osobowych. Operator samodzielnie, lub poprzez podmioty 
przez niego upowa˝nione przetwarza dane osobowe Abonenta Era Mix, zwiàzane ze 
Êwiadczonymi Us∏ugami Telekomunikacyjnymi. Dane te przetwarzane sà w celach 
zwiàzanych ze sprzeda˝à produktów i Êwiadczeniem Us∏ug 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 w∏asnych 
produktów i us∏ug. W zakresie okreÊlonym w przepisach prawa dane osobowe mogà byç 
przekazywane i udost´pniane uprawnionym osobom, organom lub sàdom. Abonentowi 
Era Mix przys∏uguje prawo dost´pu do treÊci dotyczàcych go danych osobowych i ich 
poprawiania. Wszelka korespondencja dotyczàca przetwarzania danych osobowych 
powinna byç kierowana na adres Operatora.

2. Operator, Êwiadczàc Us∏ugi Telekomunikacyjne, przestrzega tajemnicy 
telekomunikacyjnej w zakresie informacji przekazywanych w Sieci, w szczególnoÊci 
danych osobowych dotyczàcych Abonenta Era Mix oraz Danych Transmisyjnych. 
Nie dotyczy to przypadków, gdy ujawnienie informacji obj´tych tajemnicà 
telekomunikacyjnà nastàpi za zgodà Abonenta Era Mix, którego dane dotyczà lub jest 
wymagane na podstawie przepisów prawa.

3. Dane Transmisyjne oraz inne dane dotyczàce Abonenta Era Mix przetwarzane sà przez 
Operatora lub podmioty upowa˝nione zgodnie z przepisami prawa przez Operatora 
w celach zwiàzanych z Êwiadczeniem Us∏ug 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 dzia∏alnoÊci 
gospodarczej przez Operatora. Operator przetwarza wskazane dane przez okres 
niezb´dny do Êwiadczenia Us∏ug Telekomunikacyjnych, naliczania op∏at, dochodzenia 
roszczeƒ oraz zadoÊçuczynienia obowiàzkom wynikajàcym z przepisów prawa lub przez 
okres uzgodniony z Abonentem Era Mix. Zakres przetwarzania Danych Transmisyjnych 
i innych danych dotyczàcych Abonenta Era Mix uzale˝niony jest od rodzaju Us∏ug 
Telekomunikacyjnych Êwiadczonych przez Operatora na rzecz Abonenta Era Mix oraz od 
aktywnoÊci telekomunikacyjnej Abonenta Era Mix. Abonent Era Mix ma mo˝liwoÊç wp∏ywu 
na zakres przetwarzania Danych Transmisyjnych i innych danych jego dotyczàcych 
poprzez okreÊlenie rodzaju Us∏ug 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 Abonenta Era Mix. 

4. W celu naliczania op∏at nale˝nych Operatorowi oraz op∏at z tytu∏u rozliczeƒ 
operatorskich Operator przetwarza Dane Transmisyjne odzwierciedlajàce Us∏ugi 
Telekomunikacyjne Êwiadczone Abonentowi Era Mix. Z uwzgl´dnieniem warunków 
okreÊlonych w przepisach prawa Operator mo˝e równie˝ przetwarzaç te dane dla celów 
marketingu oraz Êwiadczenia us∏ug o wartoÊci wzbogaconej.

UMOWA O ÂWIADCZENIE US¸UG TELEKOMUNIKACYJNYCH
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 8
1. Umowa jest zawierana:

1.1. w imieniu Operatora - przez osob´ przez niego umocowanà,
1.2. przez Abonenta Era Mix - osobiÊcie lub przez dzia∏ajàcych w jego imieniu 

przedstawicieli ustawowych lub pe∏nomocników na podstawie okazanego 
pe∏nomocnictwa.

2. Operator zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy, a tak˝e prawo odmowy 
Êwiadczenia poszczególnych Us∏ug Telekomunikacyjnych Osobie:
2.1. która nie spe∏nia któregokolwiek z warunków okreÊlonych w § 9 ust. 1, 2, 3 lub 

4 Regulaminu;
2.2. która zalega z p∏atnoÊciami w stosunku do Operatora, lub z którà Operator rozwiàza∏ 

Umow´ z przyczyn, za które Osoba ta ponosi odpowiedzialnoÊç, w szczególnoÊci z 
przyczyn wskazanych w § 14 ust. 5;

2.3. która nie wykonuje obowiàzków wynikajàcych z umów o Êwiadczenie us∏ug 
telekomunikacyjnych zawartych z innymi operatorami telekomunikacyjnymi, w 
szczególnoÊci nie dokonujàc p∏atnoÊci za Êwiadczone us∏ugi lub wykorzystujàc 
Êwiadczone us∏ugi do celów niezgodnych z prawem;

2.4. która przy zawieraniu Umowy pos∏uguje si´ dokumentami zniszczonymi 
lub dokumentami, które budzà wàtpliwoÊç co do ich autentycznoÊci lub 
kompletnoÊci;

2.5. która poda b∏´dne lub nieaktualne dane wymagane do zawarcia Umowy;
2.6. co do której istnieje negatywna ocena wiarygodnoÊci p∏atniczej, w szczególnoÊci 

wynikajàca z danych b´dàcych w posiadaniu Operatora lub udost´pnionych mu 
przez biuro informacji gospodarczej. 

3. Warunki Oferty Promocyjnej oraz Szczegó∏owe Warunki Korzystania z Us∏ugi 
Telekomunikacyjnej mogà okreÊlaç dodatkowe wymagania, warunkujàce zastosowanie 
w stosunku do Abonenta Era Mix oferty promocyjnej lub Êwiadczenie na rzecz Abonenta 
Era Mix Us∏ug Telekomunikacyjnych charakteryzujàcych si´ okreÊlonà specyfikà. 

4. W przypadku zmiany adresu zameldowania lub siedziby, zmiany adresu do 
korespondencji, nazwy lub numeru dokumentów potwierdzajàcych to˝samoÊç, a tak˝e 
w przypadku zmiany nazwy (firmy) lub nazwiska, Abonent Era Mix zobowiàzany jest 
niezw∏ocznie powiadomiç o tym zdarzeniu Operatora, a nast´pnie w terminie 7 dni od 
dnia dokonania zmiany tych danych potwierdziç ten fakt w formie pisemnej, faksem, 
albo w formie elektronicznej, przy wykorzystaniu interfejsu (formularza) udost´pnionego 
w tym celu na stronie internetowej www.era.pl. Na ˝àdanie Operatora Abonent 
Era Mix zobowiàzany jest przedstawiç w terminie 7 dni dokumenty potwierdzajàce 
powy˝sze zmiany. W przypadku niewykonania przez Abonenta Era Mix któregokolwiek 
z powy˝szych zobowiàzaƒ, Operator, po wys∏aniu do Abonenta Era Mix informacji SMS, 
e-mailem, listem lub po uprzedzeniu go w inny sposób, mo˝e zawiesiç Êwiadczenie Us∏ug 
Telekomunikacyjnych, po up∏ywie 7 dni od dnia wys∏ania informacji przez Operatora, 
do czasu wykonania przez Abonenta Era Mix tego zobowiàzania, a ponadto wszelkà 
korespondencj´ kierowanà do Abonenta Era Mix na dotychczasowy adres uwa˝a si´ za 
prawid∏owo dor´czonà ze wszystkimi konsekwencjami dla Abonenta Era Mix.

WARUNKI ZAWARCIA I WYKONYWANIA UMOWY
§ 9

1. Umowa mo˝e zostaç zawarta po udokumentowaniu przez Osob´ wnioskujàcà 
o zawarcie Umowy:
1.1. w przypadku Konsumenta – to˝samoÊci i aktualnego, dok∏adnego miejsca 

zamieszkania, w szczególnoÊci poprzez przedstawienie dowodu osobistego – 
a w przypadku obywatela paƒstwa obcego – paszportu wraz z kartà sta∏ego pobytu; 
w przypadku dzia∏ania na podstawie pe∏nomocnictwa, pe∏nomocnictwo powinno 
byç wystawione w formie pisemnej z notarialnie poÊwiadczonym podpisem osoby 
udzielajàcej pe∏nomocnictwa; 

1.2. w przypadku pozosta∏ych Osób – statusu prawnego i aktualnego, dok∏adnego adresu 
siedziby (w szczególnoÊci poprzez przedstawienie odpisu z Krajowego Rejestru 
Sàdowego, rejestru przedsi´biorców, fundacji, stowarzyszeƒ, innych odpisów z 
rejestrów sàdowych, ewidencji lub dokumentów urz´dowych potwierdzajàcych 
fakty zg∏oszone we wniosku o zawarcie Umowy) oraz po przedstawieniu 
zaÊwiadczenia o nadaniu numeru NIP i zaÊwiadczenia o nadaniu identyfikatora 
REGON; w przypadku gdy przedstawiciel Osoby wnioskujàcej o zawarcie Umowy 
nie jest wpisany do rejestru, powinien on przedstawiç wa˝ne pe∏nomocnictwo 
podpisane przez t´ Osob´ lub osoby upowa˝nione do reprezentowania tej 
Osoby zgodnie z treÊcià aktualnego odpisu z rejestru w∏aÊciwego dla tej Osoby; 
przedstawiciele lub pe∏nomocnicy Osoby wnioskujàcej o zawarcie Umowy 
zobowiàzani sà wylegitymowaç si´ dowodem osobistym lub paszportem. 

2. Operator ma prawo uzale˝niç zawarcie Umowy od przedstawienia przez Osob´ 
wnioskujàcà o zawarcie Umowy innych dokumentów ni˝ opisane powy˝ej, gdy 
dokumenty te sà zniszczone lub budzà wàtpliwoÊci co do ich autentycznoÊci lub 
kompletnoÊci, bàdê jest to wymagane przez Warunki Oferty Promocyjnej.

3. Operator mo˝e uzale˝niç zawarcie Umowy od dostarczenia przez Osob´ wnioskujàcà 
o zawarcie Umowy okreÊlonych przez Operatora dokumentów potwierdzajàcych 
wiarygodnoÊç p∏atniczà Abonenta Era Mix i mo˝liwoÊç wykonania zobowiàzania wobec 
Operatora. 

4. Operator mo˝e uzale˝niç zawarcie Umowy lub dalsze Êwiadczenie Us∏ug 
Telekomunikacyjnych od wp∏acenia przez Osob´ wnioskujàcà o zawarcie Umowy 
lub przez Abonenta Era Mix Kaucji. Operator mo˝e ˝àdaç wp∏acenia Kaucji od Osoby 
wnioskujàcej o zawarcie Umowy lub od Abonenta Era Mix w przypadkach, o których 
mowa w § 8 ust. 2 pkt 2.2 – 2.6, § 14 ust. 3 oraz w przypadku niespe∏nienia przez 
Osob´ wnioskujàcà o zawarcie Umowy warunków okreÊlonych w § 9 ust. 1, jak równie˝ 
w przypadku Êwiadczenia na rzecz Abonenta Era Mix us∏ugi roamingu lub inicjowania 
po∏àczeƒ mi´dzynarodowych. Maksymalna wysokoÊç Kaucji jest okreÊlona w Cenniku. 
Kaucja nie ma charakteru zaliczki ani przedp∏aty na poczet jakichkolwiek nale˝noÊci 
Operatora i jest zdeponowana na wyodr´bnionym, nieoprocentowanym rachunku 
bankowym Operatora.

5. Abonent Era Mix zobowiàzany jest wp∏aciç Kaucj´ w terminie okreÊlonym przez 
Operatora.

6. Operator ma prawo potràciç swoje wymagalne wierzytelnoÊci wobec Abonenta Era Mix 
z kwoty Kaucji. 

7. Operator zobowiàzuje si´ zwróciç Abonentowi Era Mix nominalnà kwot´ Kaucji z chwilà 
dokonania koƒcowego rozliczenia Umowy, z zastrze˝eniem ust. 6. 

8. Operator ma prawo ograniczyç mo˝liwoÊci korzystania z us∏ug o podwy˝szonej 
op∏acie, z numerami rozpoczynajàcymi si´ od „80” jak równie˝ inicjowania po∏àczeƒ 
mi´dzynarodowych wychodzàcych do niektórych krajów oraz po∏àczeƒ do niektórych 
numerów mi´dzynarodowych, w szczególnoÊci w sytuacji uzasadnionych wàtpliwoÊci 
odnoÊnie do wiarygodnoÊci p∏atniczej Abonenta Era Mix. Operator mo˝e równie˝ 
uzale˝niç Êwiadczenie tego rodzaju us∏ug na rzecz Abonenta Era Mix od wp∏acenia 
kaucji. Abonent Era Mix mo˝e uzyskaç informacj´ telefonicznà o stosowanych 
ograniczeniach w Biurze Obs∏ugi U˝ytkownika.

9. Operator rozpoczyna Êwiadczenie Us∏ug Telekomunikacyjnych w terminie okreÊlonym 
w Umowie. 

10. Przej´cie d∏ugu z Umowy wymaga zgody drugiej strony Umowy (wierzyciela).

OBOWIÑZKI OPERATORA
§ 10

1. W zwiàzku z zawarciem Umowy Operator zobowiàzany jest wydaç Abonentowi Era Mix 
Kart´ SIM i przyznaç mu Numer Telefonu.

2. Karta SIM stanowi w∏asnoÊç Operatora do chwili zaprzestania Êwiadczenia Us∏ug 
Telekomunikacyjnych z wykorzystaniem tej Karty SIM.

3. Numer Telefonu mo˝e byç zmieniony przez Operatora z wa˝nych przyczyn technicznych 
lub w razie zmiany planu numeracji Operatora. O terminie zmiany Numeru Telefonu 
Abonenta Era Mix z przyczyn zale˝nych od Operatora, Operator powiadomi Abonenta 
Era Mix co najmniej 30 dni przed datà zmiany Numeru Telefonu.

OBOWIÑZKI ABONENTA ERA MIX
§ 11

1. Abonent Era Mix zobowiàzany jest chroniç Kart´ SIM przed zniszczeniem, 
uszkodzeniem, zagubieniem lub kradzie˝à. O zniszczeniu, uszkodzeniu, zagubieniu 
lub kradzie˝y Karty SIM Abonent Era Mix zobowiàzany jest niezw∏ocznie powiadomiç 
Operatora. W przypadku powiadomienia dokonanego w formie ustnej, Abonent Era Mix 
jest zobowiàzany potwierdziç Operatorowi ten fakt na piÊmie lub faksem w terminie 3 
dni od daty powiadomienia ustnego. 

2. Abonent Era Mix jest zobowiàzany do wystàpienia do Operatora o wydanie nowej Karty 
SIM w miejsce dotychczasowej, w terminie 7 dni od powiadomienia Operatora, o którym 
mowa w ust. 1. 

3. Za skutki wynikajàce z u˝ywania przez osoby trzecie zagubionej lub skradzionej Karty 
SIM wy∏àcznà odpowiedzialnoÊç ponosi Abonent Era Mix, chyba ˝e skutki te powsta∏y 
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po powiadomieniu Operatora o fakcie zagubienia lub kradzie˝y Karty SIM w sposób 
wskazany w ust. 1.

4. Za skutki wynikajàce z u˝ywania Karty SIM lub skutki skorzystania z uprawnieƒ 
okreÊlonych w Umowie lub w Regulaminie, a powsta∏e w zwiàzku ze znajomoÊcià przez 
osoby trzecie Kodu PIN, Kodu PUK, Has∏a lub Erakodu lub innych danych, wy∏àcznà 
odpowiedzialnoÊç ponosi Abonent Era Mix.

5. Abonent Era Mix powinien u˝ywaç w Sieci wy∏àcznie telefonów lub innych 
telekomunikacyjnych urzàdzeƒ koƒcowych spe∏niajàcych wymagania Sieci, w 
szczególnoÊci posiadajàcych Êwiadectwo homologacji lub certyfikat zgodnoÊci z 
zasadniczymi wymaganiami, wydany przez uprawniony organ.

OP¸ATY 
§ 12

1. Abonent Era Mix uiszcza op∏aty za Us∏ugi Telekomunikacyjne poprzez do∏adowanie 
konta.

2. Operator pobiera op∏aty w zakresie i w wysokoÊci okreÊlonej w Cenniku, obowiàzujàcym 
w dniu wykonania Us∏ugi Telekomunikacyjnej

3. Rodzaj i wysokoÊç op∏at za Us∏ugi Telekomunikacyjne wraz ze szczegó∏owymi zasadami 
ich naliczania sà okreÊlone w Cenniku.

4. Op∏aty za po∏àczenia sà naliczane od chwili zg∏oszenia si´ wywo∏anego numeru do chwili 
zakoƒczenia po∏àczenia. Sposób naliczania op∏at za po∏àczenia jest podany w Cenniku, a 
tak˝e na stronie internetowej www.era.pl.

5. W przypadku, gdy Operator udost´pni∏ Abonentowi Era Mix korzystanie z sieci 
operatorów zagranicznych, dane niezb´dne do naliczenia op∏at za Êwiadczone Us∏ugi 
Telekomunikacyjne a w szczególnoÊci wykaz zarejestrowanych po∏àczeƒ Operator 
otrzymuje od operatora zagranicznego.

6. Od op∏at zwolnione sà po∏àczenia z numerami alarmowymi. Po∏àczenia te kierowane sà 
do w∏aÊciwych terytorialnie jednostek s∏u˝b, którym przydzielono numer alarmowy.

7. Zwolnienia od op∏at, o których mowa w ust. 6 nie obejmujà po∏àczeƒ do s∏u˝b 
powo∏anych do niesienia pomocy oraz zwalczania zaraêliwych chorób ludzi, zwierzàt 
i roÊlin, kierowanych na numery inne ni˝ numery alarmowe.

8. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Cennika, w szczególnoÊci do zmiany cen 
Us∏ug Telekomunikacyjnych, w trakcie trwania Umowy.

9. Operator jest zobowiàzany poinformowaç Abonenta Era Mix, w sposób przewidziany 
w przepisach prawa, o zmianie Cennika oraz o uprawnieniach przys∏ugujàcych 
Abonentowi Era Mix w zwiàzku ze zmianà. 

10. Ze wzgl´du na uwarunkowania techniczne, op∏aty za wykonane us∏ugi mogà byç 
naliczane z opóênieniem. W takiej sytuacji, w przypadku skorzystania przez Abonenta 
Era Mix z us∏ug za kwot´ przewy˝szajàcà stan Êrodków zgromadzonych na koncie, 
op∏ata za te us∏ugi zostanie pokryta ze Êrodków pochodzàcych z uzupe∏nienia konta 
dokonanego w terminie póêniejszym.

ZASADY KORZYSTANIA Z KARTY SIM 
WA˚NOÂå KONTA

§ 13
1. Warunkiem koniecznym korzystania z Us∏ug Telekomunikacyjnych jest posiadanie Karty 

SIM i u˝ycie jej zgodnie z instrukcjà podanà przez Operatora; 
2. Karta SIM umo˝liwia w okresie Wa˝noÊci Konta korzystanie z Us∏ug Telekomunikacyjnych 

do kwoty lub liczby jednostek rozliczeniowych zgromadzonej na koncie.
3. Mo˝liwoÊç do∏adowania konta po zawarciu Umowy powstaje po wykonaniu, 

z wykorzystaniem Karty SIM, pierwszego po∏àczenia na numer krajowy.
4. Po wyczerpaniu przez Abonenta Era Mix kwoty lub liczby jednostek rozliczeniowych 

zgromadzonej na koncie, dalsze korzystanie z p∏atnych Us∏ug Telekomunikacyjnych 
w okresie Wa˝noÊci Konta uzale˝nione jest od do∏adowania konta.

5. W przypadku utraty Wa˝noÊci Konta, dalsze korzystanie z p∏atnych Us∏ug 
Telekomunikacyjnych lub rozliczanych jednostkami rozliczeniowymi uzale˝nione jest od 
stosownego do∏adowania konta, które przywróci Wa˝noÊç Konta.

6. Minimalna wartoÊç jednorazowego do∏adowania przed∏u˝ajàcego lub przywracajàcego 
Wa˝noÊç Konta, wartoÊci innych jednorazowych do∏adowaƒ istotnych dla tej wa˝noÊci 
oraz informacje o kana∏ach w∏aÊciwych do do∏adowania konta okreÊlone sà w Cenniku. 
Wskazane informacje dost´pne sà równie˝ w Biurze Obs∏ugi U˝ytkownika, Punkcie 
Sprzeda˝y oraz na stronie internetowej www.era.pl.

7. Do∏adowanie konta mo˝e nastàpiç kana∏em w∏aÊciwym dla us∏ug przedp∏aconych 
Operatora przez do∏adowanie kodem uzupe∏niajàcym lub do∏adowanie elektroniczne.

8. Wa˝noÊç Konta mo˝na skumulowaç maksymalnie do 12 miesi´cy. JeÊli w dniu 
do∏adowania 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 do∏adowania Karta SIM nie posiada statusu Wa˝noÊci 
Konta, to nowy okres Wa˝noÊci Konta liczony jest od dnia do∏adowania. 

ROZWIÑZANIE UMOWY
§ 14

1. Umowa mo˝e byç rozwiàzana z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, 
ze skutkiem na 7 dzieƒ miesiàca kalendarzowego nast´pujàcego po wskazanym 
okresie, rozpoczynajàcego si´ po dniu dor´czenia wypowiedzenia drugiej stronie. 
Wypowiedzenie Umowy wymaga zachowania formy pisemnej.

2. W przypadku naruszenia przez Abonenta Era Mix postanowieƒ Umowy lub Umów, 
w szczególnoÊci w zakresie obowiàzku ponoszenia przez Abonenta Era Mix op∏at, 
Operator mo˝e rozwiàzaç Umow´ lub Umowy w ka˝dym czasie ze skutkiem 
natychmiastowym po uprzednim wezwaniu Abonenta Era Mix do zaprzestania naruszeƒ 
lub usuni´cia ich skutków i bezskutecznym up∏ywie wyznaczonego Abonentowi Era Mix 
w tym celu terminu. W przypadku Konsumenta, uprawnienie to przys∏uguje Operatorowi 
w odniesieniu do Umowy, której to naruszenie dotyczy.

3. W przypadku otwarcia likwidacji Abonenta Era Mix lub wszcz´cia w stosunku do 
Abonenta Era Mix post´powania upad∏oÊciowego, naprawczego lub egzekucyjnego 
Abonent Era Mix zobowiàzany jest niezw∏ocznie, nie póêniej jednak ni˝ w terminie 14 
dni, o powy˝szym fakcie powiadomiç Operatora. 

4. Niezale˝nie od uprawnienia, o którym mowa w § 9 ust.4, w przypadku otwarcia likwidacji 
Abonenta Era Mix lub wszcz´cia w stosunku do Abonenta Era Mix post´powania 
egzekucyjnego, Operator mo˝e rozwiàzaç Umow´ ze skutkiem natychmiastowym.

5. Operator ma prawo wed∏ug w∏asnego wyboru rozwiàzaç Umow´ w ka˝dym czasie ze 
skutkiem natychmiastowym bez wczeÊniejszego uprzedzenia Abonenta Era Mix lub 
zawiesiç Êwiadczenie Us∏ug Telekomunikacyjnych, bez odszkodowania, w przypadku 
gdy Abonent Era Mix:
5.1. wykorzystuje Us∏ugi Telekomunikacyjne Êwiadczone przez Operatora w sposób 

naruszajàcy prawo lub postanowienia Umowy lub Regulaminu;
5.2. u˝ywa Karty SIM korzystajàc z kradzionego, nie homologowanego lub nie 

posiadajàcego certyfikatu zgodnoÊci z zasadniczymi wymaganiami telefonu lub 
innego telekomunikacyjnego urzàdzenia koƒcowego, bàdê u˝ywa telefonu lub 
innego telekomunikacyjnego urzàdzenia koƒcowego, które wywo∏uje zaburzenia 
elektromagnetyczne;

5.3. podejmuje dzia∏ania powodujàce lub mogàce powodowaç zak∏ócenia pracy Sieci, 
urzàdzeƒ pod∏àczonych do Sieci lub sieci internet;

5.4. kieruje do Sieci lub do innych sieci telekomunikacyjnych, za pomocà Karty SIM, 
po∏àczenia pochodzàce z innych sieci telekomunikacyjnych, w szczególnoÊci w celu 
Êwiadczenia us∏ug telekomunikacyjnych innym podmiotom; 

5.5. wykorzystuje Kart´ SIM w urzàdzeniach, które mogà byç wykorzystywane 
do przekierowywania po∏àczeƒ przychodzàcych z sieci innych operatorów, 
w szczególnoÊci w celu Êwiadczenia us∏ug telekomunikacyjnych innym podmiotom; 

5.6. generuje sztuczny ruch w Sieci, to jest w szczególnoÊci ruch, który nie s∏u˝y 
nadawaniu, odbiorowi lub transmisji informacji, bàdê którego celem jest 
wygenerowanie pewnej iloÊci lub czasu po∏àczeƒ.

6. W przypadku wykorzystania przez Abonenta Era Mix Karty SIM z naruszeniem ust. 5 pkt 5.4 
lub 5.5, Operator ma nadto prawo ̋ àdaç kary umownej w wysokoÊci 1500 z∏, co nie wy∏àcza 
zobowiàzania Abonenta Era Mix do zap∏aty odszkodowania przewy˝szajàcego wysokoÊç 
kary umownej na zasadach ogólnych, a tak˝e odszkodowania, o którym mowa w ust. 8. 

7. W dniu, w którym Umowa zosta∏a rozwiàzana, Operator zaprzestaje Êwiadczenia Us∏ug 
Telekomunikacyjnych i uniemo˝liwia korzystanie przez Abonenta Era Mix z Karty SIM. 
Pozosta∏e na koncie Êrodki nie podlegajà zwrotowi.

8. W przypadku rozwiàzania przez Abonenta Era Mix lub przez Operatora z winy Abonenta 
Era Mix Umowy przed ustalonym w niej terminem, Operatorowi przys∏uguje w stosunku 
do Abonenta Era Mix roszczenie w wysokoÊci okreÊlonej w Umowie lub w Warunkach 
Oferty Promocyjnej. 

9. W przypadku Umowy przed∏u˝onej na czas nieoznaczony zgodnie z § 15 ust. 3, 
w sytuacji gdy Karta SIM nie posiada statusu Wa˝noÊci Konta w okresie d∏u˝szym ni˝ 
trzy miesiàce, Operator zastrzega sobie prawo do dokonania dezaktywacji Karty SIM, co 
jest równoznaczne z rozwiàzaniem Umowy. Zachowanie formy pisemnej dla takiego 
rozwiàzania Umowy nie jest wymagane.  

10. Postanowienia powy˝sze nie naruszajà uprawnieƒ do rozwiàzania Umowy okreÊlonych 
w przepisach prawa. 

WYGAÂNI¢CIE UMOWY
§ 15

1. Umowa wygasa wskutek:
1.1. utraty przez Operatora uprawnieƒ niezb´dnych do prowadzenia dzia∏alnoÊci 

telekomunikacyjnej, w szczególnoÊci rezerwacji cz´stotliwoÊci radiowych;
1.2. Êmierci Abonenta Era Mix;
1.3. utraty bytu prawnego Abonenta Era Mix nie b´dàcego osobà fizycznà;
1.4. up∏ywu okresu, na który zosta∏a zawarta, ze skutkiem na 7 dzieƒ miesiàca 

kalendarzowego nast´pujàcego po tym okresie, z uwzgl´dnieniem ust. 3;
2. Z chwilà stwierdzenia jednej z wymienionych w ust. 1 przyczyn, Operator ma prawo 

zaprzestania Êwiadczenia Us∏ug Telekomunikacyjnych.
3. W przypadku, gdy na 30 dni przed up∏ywem okresu, na który zosta∏a zawarta Umowa, 

Abonent Era Mix nie zawiadomi Operatora w formie pisemnej, ̋ e nie zamierza w dalszym 
ciàgu korzystaç z Us∏ug Telekomunikacyjnych Êwiadczonych przez Operatora, wówczas 
Umow´ zawartà na czas oznaczony uwa˝a si´ za przed∏u˝onà na czas nieoznaczony.

ZAKRES OBS¸UGI SERWISOWEJ
SPOSÓB INFORMOWANIA O AKTUALNYM CENNIKU ORAZ O KOSZTACH US¸UG 

SERWISOWYCH
§ 16

1. Operator realizuje obs∏ug´ serwisowà, w szczególnoÊci w zakresie:
1.1. udzielania Abonentom Era Mix informacji dotyczàcych Umowy, Regulaminu oraz 

Cennika,
1.2. przyjmowania reklamacji,
1.3. realizacji zleceƒ,
1.4. udzielania Abonentom Era Mix informacji odnoÊnie do Us∏ug Telekomunikacyjnych, 

obs∏ugi telefonów w zwiàzku z korzystaniem z Us∏ug Telekomunikacyjnych, a tak˝e 
zasad post´powania w przypadku ich awarii,

1.5. udzielania Abonentom Era Mix informacji odnoÊnie do aktualnych promocji i innych 
ofert.

2. JeÊli wykonanie us∏ug serwisowych wià˝e si´ z kosztami, ka˝dorazowo sà one okreÊlone 
w Cenniku.

3. Obs∏uga Abonenta Era Mix jest realizowana przez Operatora za poÊrednictwem: 
3.1. Biura Obs∏ugi U˝ytkownika – ca∏odobowo, 
3.2. ITAKTAK poprzez umo˝liwienie dokonywania bezpoÊrednio przez Abonenta Era Mix 

zmian na jego koncie abonenckim – ca∏odobowo,
3.3. Punktów Sprzeda˝y (w dniach i godzinach, w których dany punkt jest dost´pny dla 

Abonenta Era Mix) oraz osób upowa˝nionych przez Operatora. 

TRYB POST¢POWANIA REKLAMACYJNEGO
§ 17

1. Reklamacja mo˝e dotyczyç niewykonania lub nienale˝ytego wykonania Us∏ug 
Telekomunikacyjnych, niedotrzymania z winy Operatora okreÊlonego w Umowie 
terminu rozpocz´cia Êwiadczenia Us∏ug Telekomunikacyjnych lub nieprawid∏owego 
obliczenia nale˝noÊci z tytu∏u Êwiadczenia Us∏ug Telekomunikacyjnych.

2. Reklamacja mo˝e byç z∏o˝ona na piÊmie, faksem, ustnie do protoko∏u w Punkcie 
Sprzeda˝y, telefonicznie lub w formie elektronicznej. 

3. W przypadku reklamacji z∏o˝onej pisemnie lub ustnie do protoko∏u w Punkcie 
Sprzeda˝y, zg∏aszajàcy reklamacj´ otrzymuje niezw∏ocznie pisemne potwierdzenie 
przyj´cia reklamacji. 

4. W przypadku reklamacji z∏o˝onej pisemnie, telefonicznie, faksem lub pocztà 
elektronicznà, zg∏aszajàcy reklamacj´ otrzymuje pisemne potwierdzenie przyj´cia 
reklamacji w terminie 14 dni od dnia z∏o˝enia reklamacji, z podaniem nazwy, adresu 
oraz numeru telefonu jednostki Operatora rozpatrujàcej reklamacj´. 

5. Przepisu ust. 4 nie stosuje si´ w przypadku udzielenia odpowiedzi na reklamacj´ 
w terminie 14 dni od dnia jej z∏o˝enia.

6. Reklamacja powinna zawieraç:
6.1. imi´ i nazwisko (nazw´) i adres Abonenta Era Mix zg∏aszajàcego reklamacj´;
6.2. okreÊlenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu;
6.3. przedstawienie okolicznoÊci uzasadniajàcych reklamacj´;
6.4. przydzielony Abonentowi Era Mix Numer Telefonu, którego dotyczy reklamacja lub 

numer ewidencyjny nadany Abonentowi Era Mix przez Operatora; 
6.5. dat´ zawarcia Umowy i okreÊlony w Umowie termin rozpocz´cia Êwiadczenia 

Us∏ug Telekomunikacyjnych w przypadku reklamacji dotyczàcej niedotrzymania 
z winy Operatora okreÊlonego w Umowie terminu rozpocz´cia Êwiadczenia Us∏ug 
Telekomunikacyjnych;

6.6. wysokoÊç odszkodowania lub innej nale˝noÊci, je˝eli Abonent Era Mix ˝àda ich 
wyp∏aty;

6.7. numer konta bankowego lub adres w∏aÊciwy do wyp∏aty odszkodowania lub 
innej nale˝noÊci albo wniosek o ich zaliczenie na poczet przysz∏ych nale˝noÊci - 
w przypadku, o którym mowa w ust. 6 pkt 6.6;

6.8. podpis Abonenta Era Mix w przypadku reklamacji z∏o˝onej w formie pisemnej.
7. Reklamacja mo˝e byç z∏o˝ona w ciàgu 12 miesi´cy od dnia, w którym zakoƒczy∏a 

si´ przerwa w Êwiadczeniu Us∏ug Telekomunikacyjnych lub od dnia, w którym Us∏ugi 
zosta∏y nienale˝ycie wykonane lub mia∏y byç wykonane od dnia dor´czenia faktury, o 
której mowa w § 19 ust. 1, zawierajàcej nieprawid∏owe obliczenie nale˝noÊci z tytu∏u 
Êwiadczenia Us∏ug Telekomunikacyjnych . Reklamacj´ wniesionà po up∏ywie tego 
terminu pozostawia si´ bez rozpoznania, o czym Operator niezw∏ocznie powiadamia 
Abonenta Era Mix.

8. W przypadku gdy reklamacja z∏o˝ona pisemnie, ustnie do protoko∏u lub telefonicznie 
nie spe∏nia warunków okreÊlonych w ust. 6 pkt 6.1-6.5, 6.7 lub 6.8, upowa˝niona osoba 
reprezentujàca Operatora przyjmujàca reklamacj´ jest obowiàzana do niezw∏ocznego 
poinformowania Abonenta Era Mix o koniecznoÊci jej uzupe∏nienia.

9. W przypadku gdy reklamacja nie spe∏nia warunków okreÊlonych w ust. 6 pkt 6.1-6.5, 
6.7 lub 6.8, Operator, o ile uzna, ˝e jest to konieczne do prawid∏owego rozpatrzenia 
reklamacji, niezw∏ocznie wzywa Abonenta Era Mix do jej uzupe∏nienia, okreÊlajàc termin, 
nie krótszy ni˝ 7 dni i zakres tego uzupe∏nienia, z pouczeniem, ˝e nieuzupe∏nienie 
reklamacji w okreÊlonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez 
rozpoznania. Po bezskutecznym up∏ywie wyznaczonego terminu reklamacj´ pozostawia 
si´ bez rozpoznania.

10. Je˝eli w reklamacji nie zosta∏a okreÊlona kwota, o której mowa w ust. 6 pkt 6.6, a prawo 
do odszkodowania lub zwrotu innej nale˝noÊci nie budzi wàtpliwoÊci, Operator traktuje 
reklamacj´ tak, jakby kwota ta by∏a okreÊlona.

11. Za dzieƒ z∏o˝enia reklamacji przyjmuje si´ dzieƒ otrzymania przez Operatora listu 
zawierajàcego reklamacj´ w formie pisemnej lub elektronicznej, faksu, przyj´cia 
zg∏oszenia telefonicznego przez pracownika Biura Obs∏ugi U˝ytkownika lub dzieƒ 
z∏o˝enia reklamacji pisemnej lub ustnie do protoko∏u w Punkcie Sprzeda˝y.

12. W przypadku uwzgl´dniania reklamacji op∏ata z tytu∏u wykonania us∏ugi rachunku 
szczegó∏owego podlega zwrotowi.

13. Operator udziela w formie pisemnej odpowiedzi na reklamacj´ w terminie 30 dni od 
dnia jej z∏o˝enia. Je˝eli reklamacja nie zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od jej 
z∏o˝enia, uwa˝a si´, ˝e reklamacja zosta∏a uwzgl´dniona.

14. Odpowiedê na reklamacj´ powinna zawieraç:
14.1. nazw´ jednostki Operatora rozpatrujàcej reklamacj´;
14.2. powo∏anie podstawy prawnej;
14.3. rozstrzygni´cie o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji;
14.4. w przypadku przyznania odszkodowania - okreÊlenie wysokoÊci kwoty i terminu 

jego wyp∏aty;
14.5. w przypadku zwrotu innej nale˝noÊci - okreÊlenie wysokoÊci kwoty i terminu jej 

zwrotu;
14.6. 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;

14.7. podpis upowa˝nionego pracownika reprezentujàcego Operatora, z podaniem 
zajmowanego przez niego stanowiska.

15. W przypadku odmowy uznania reklamacji w ca∏oÊci lub cz´Êci odpowiedê na reklamacj´ 
powinna:
15.1. dodatkowo zawieraç uzasadnienie faktyczne i prawne;
15.2. zostaç dor´czona Abonentowi Era Mix przesy∏kà poleconà.

16. Spory pomi´dzy Abonentem Era Mix a Operatorem w zakresie okreÊlonym w ust. 1 b´dà 
rozstrzygane przed w∏aÊciwymi sàdami powszechnymi. Spory pomi´dzy Abonentem Era 
Mix 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.

ROZDZIA¸ III
WARUNKI SZCZEGÓLNE DLA UMOWY ZWIÑZANEJ Z MINIMALNYM 

ZASILENIEM KONTA

W przypadku kolizji pomi´dzy postanowieniami zawartymi w rozdziale III Regulaminu 
z którymkolwiek z postanowieƒ zawartych w innych rozdzia∏ach Regulaminu, 
w odniesieniu do Umów zwiàzanych z Minimalnym Zasileniem Konta, pierwszeƒstwo b´dà 
mia∏y postanowienia rozdzia∏u III Regulaminu.

§ 18
1. Przez Minimalne Zasilenie Konta nale˝y rozumieç obliczonà zgodnie z Cennikiem 

wartoÊç, o którà jednorazowo w ka˝dym miesiàcu do∏adowywane jest konto.
2. Do∏adowanie konta nie powoduje wyd∏u˝enia Wa˝noÊci Konta.

FAKTURA
§ 19

1. Op∏ata za Minimalne Zasilenie Konta uwzgl´dniana jest w fakturze wystawianej 
okresowo raz w miesiàcu. Dzieƒ miesiàca, w którym wystawiana b´dzie faktura okreÊla 
Umowa lub Warunki Oferty Promocyjnej.

2. Sprzeda˝ wartoÊci Minimalnego Zasilenia Konta nast´puje w dniu wystawienia faktury.
3. Minimalne Zasilenie Konta dokonywane jest w terminie 3 dni od wystawienia faktury.
4. Faktura wysy∏ana jest listem zwyk∏ym na adres do korespondencji wskazany w Umowie 

lub jej treÊç udost´pniana jest Abonentowi Era Mix w inny sposób, zaakceptowany przez 
Abonenta Era Mix. 

5. W razie nieotrzymania faktury w terminie 14 dni od dnia okreÊlonego zgodnie z ust. 1, 
Abonent Era Mix powinien zawiadomiç o tym niezw∏ocznie Operatora, jednak nie póêniej 
ni˝ w terminie 7 dni. Powy˝sze stosuje si´ odpowiednio do przypadku, w którym treÊç 
faktury jest udost´pniana Abonentowi Era Mix w inny zaakceptowany przez niego sposób. 

TERMIN P¸ATNOÂCI
§ 20

1. Abonent Era Mix zobowiàzany jest do zap∏aty op∏at wynikajàcych z faktury, w terminie 
okreÊlonym w fakturze. Termin p∏atnoÊci nie mo˝e byç krótszy ni˝ 14 dni od daty 
wystawienia faktury. Za dzieƒ zap∏aty uwa˝a si´ dzieƒ uznania rachunku bankowego 
Operatora, a w przypadku dokonania wp∏aty w kasie wyznaczonego Punktu Sprzeda˝y 
- dzieƒ dokonania wp∏aty.

2. W przypadku, gdy Abonent Era Mix opóênia si´ z zap∏atà op∏at wynikajàcych z faktury w 
ca∏oÊci lub w cz´Êci, Operator zastrzega sobie prawo dochodzenia odsetek ustawowych. 
Operator mo˝e naliczyç odsetki, od kwoty pozosta∏ej do zap∏aty, poczynajàc od dnia 
nast´pujàcego po dniu, w którym up∏ynà∏ termin p∏atnoÊci faktury.

3. Odsetki b´dà wykazane w fakturze lub innym, odr´bnym dokumencie. Abonent Era Mix 
jest zobowiàzany zap∏aciç nale˝ne Operatorowi odsetki ustawowe bez dodatkowego 
wezwania do ich uiszczenia. 

4. W przypadku, gdy opóênienie Abonenta Era Mix w zap∏acie przekracza 7 dni, Operator, 
po wys∏aniu do Abonenta Era Mix informacji SMS, e-mailem, listem lub po uprzedzeniu 
go w inny sposób, ma prawo zawiesiç Abonentowi Era Mix mo˝liwoÊç inicjowania przez 
niego Us∏ug Telekomunikacyjnych oraz mo˝liwoÊç korzystania z us∏ugi roamingu, które 
wynikajà z Umowy lub Umów. W przypadku Konsumenta, uprawnienie to przys∏uguje 
Operatorowi w odniesieniu do Us∏ug Telekomunikacyjnych Êwiadczonych na podstawie 
Umowy, której dotyczy opóênienie, z zastrze˝eniem ust. 7. 

5. W przypadku, gdy opóênienie Abonenta Era Mix w zap∏acie przekracza 30 dni, Operator, 
po wys∏aniu do Abonenta Era Mix informacji SMS, e-mailem, listem lub po uprzedzeniu 
go w inny sposób, ma prawo zawiesiç Êwiadczenie wszelkich Us∏ug Telekomunikacyjnych 
obj´tych Umowà lub Umowami. W przypadku Konsumenta, uprawnienie to przys∏uguje 
Operatorowi w odniesieniu do Us∏ug Telekomunikacyjnych Êwiadczonych na podstawie 
Umowy, której dotyczy opóênienie, z zastrze˝eniem ust. 7. 

6. Zawieszenie Êwiadczenia wszelkich Us∏ug Telekomunikacyjnych obj´tych Umowà nie 
wstrzymuje Minimalnego Zasilenia Konta. Abonent Era Mix mo˝e wykorzystaç Êrodki 
zgromadzone na koncie po wznowieniu Êwiadczenia Us∏ug Telekomunikacyjnych 
obj´tych Umowà.

7. W przypadku zap∏aty przez Abonenta Era Mix jedynie cz´Êci op∏at obj´tych fakturà, 
zawierajàcà op∏aty wynikajàce z wi´cej ni˝ jednej Umowy, przy równoczesnym 
niewskazaniu przez Abonenta Era Mix, której Umowy lub Umów wp∏ata dotyczy, 
opóênienie Abonenta Era Mix b´dzie dotyczyç ka˝dej Umowy.

ROZDZIA¸ IV
PRZEPISY KO¡COWE

§ 21
1. Regulamin obowiàzuje od dnia 28 wrzeÊnia 2009 r. 
2. Regulamin nie znajduje zastosowania do Umów (w tym aneksów) zawartych przed 

dniem jego wejÊcia w ˝ycie.


