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Oferta „ Godzina za grosze”  

Nowa Oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. Operatora sieci Era 

Czas trwania promocji: od dnia 01.01.2011 do dnia 31.12.2011 
Promocja dotyczy: aktywacji usługi „Godzina za Grosze”  
 

I. Opis oferty : 
 

1. Oferta promocyjna Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 
181, 02-222 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy, 
o kapitale zakładowym: 471.000.000 PLN, operatora sieci Era (zwanego dalej „PTC” lub „Operatorem”). 
Niniejsze warunki oferty promocyjnej PTC dla Abonentów sieci Era określają zasady i zakres oferty „ 
Godzina za Grosze” (zwanej dalej „Ofertą”). Niniejsza Oferta ważna będzie od dnia 01.01.2011 do odwołania, 
nie dłużej niż do dnia 31.12.2011. 

2. Niniejsza Oferta umożliwia Abonentom, którzy korzystają z taryf Nowa Era aktywację Oferty Godzina za 
Grosze. W ramach usługi Operator nie pobiera opłaty za część połączenia z numerem Abonenta Era (nie 
dotyczy Abonentów usług stacjonarnych) lub Użytkownika systemu Tak Tak, następującą po 
przekroczeniu drugiej minuty rozmowy. Zwolnienie z opłat ma miejsce aż do 60 minuty rozmowy (włącznie). 
Opłaty za każdą rozpoczętą minutę powyżej 60 minuty tego samego połączenia oraz za pierwsze dwie 
minuty połączenia są zgodne z planem taryfowym. 

 
II. Warunki oferty: 

 
1. Z Oferty może skorzystać każdy Abonent, który nie zalega z płatnościami z tytułu realizacji Umowy o 

Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych, a także nie ma innych nieuregulowanych zobowiązań wobec 
Operatora.  

 
2. Oferta polega na zwolnieniu z opłat za połączenia do Ery i Tak Tak po 2 minucie rozmowy, aż do 60 minuty 

rozmowy (włącznie). Do 2 minuty i po 60 minucie tego samego połączenia opłaty są naliczane zgodnie z 
planem taryfowym lub rozliczane w ramach dostępnych pakietów minut, usług lub usług obniżających 
koszty połączeń, włączając usługi Sieć Rodzinną oraz Era Numer Stacjonarny. Zwolnienie z opłat odbywa 
niezależnie od tego, czy dane połączenie rozliczane jest w ramach pakietu minut czy też rozliczane jest 
zgodnie z planem taryfowym. 

 
3. Abonament miesięczny za usługę będzie wynosił 10,09 zł brutto. Nie będzie pobierana opłata za aktywację 

Oferty. 
 

4. Aktywacja Oferty, nastąpi po wysyłce przez Abonenta SMS-a z dedykowanego do Oferty numeru telefonu o 
treści TAK na bezpłatny numer 80005. Abonent będzie mógł też aktywować Ofertę poprzez konsultanta 
Biura Obsługi Abonenta, bądź osobiście w Sklepie lub Salonie Firmowym sieci Era. Opłata za połączenie z 
numerem 602900000 naliczana będzie według Cennika Nowa Era.  

 
5. Operator zastrzega sobie prawo do włączenia Oferty Abonentowi w ciągu 7 dni od chwili dokonania przez 

Abonenta aktywacji w sposób określony w punkcie 4 niniejszego Regulaminu. Informacja o włączeniu Oferty 
zostanie potwierdzona SMSem wysłanym przez Operatora. 

 
6. Z Oferty będą wyłączone połączenia z numerami, do których obowiązuje naliczanie/stawka za połączenie. 

Pozycje te będą rozliczane zgodnie z pierwotnym cennikiem a Oferta nie ma wpływu na sposób rozliczania 
takiego połączenia. W zakres Oferty nie wchodzą: połączenia z numerami informacyjnymi (602 913, 602 990, 
608 908, 602960200, 602 985, 604010101, 604020202), połączenia do numerów Poczty głosowej, Numerów 
alarmowych, usługowych i specjalnych, przeniesienie połączeń) oraz: 602950000, 602951000, 602900000, 
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602 963, 608 966, 608 955, 608 908 połączenia z numerami Premium, numerami bezpłatnymi, połączenia 
typu faks, dane, jak również połączenia międzynarodowe i połączenia w roamingu.  

 
7. Włączenie Oferty następuje na życzenie Abonenta, a opłata jest naliczana na fakturze za każdy pełny, 

miesięczny Cykl rozliczeniowy z góry i rozliczana jest proporcjonalnie do długości czasu aktywności Oferty 
na koncie Abonenta w danym, pełnym, miesięcznym Cyklu rozliczeniowym. 

 
8.  Abonent może dezaktywować Ofertę w dowolnym momencie, po upływie pierwszego Cyklu rozliczeniowego 

dzwoniąc do Biura Obsługi Abonenta pod numer 602 900 (opłata za połączenie wg cennika taryfy z jakiej 
korzysta Abonent). Abonent może też dezaktywować Ofertę w Sklepie lub Salonie Firmowym sieci Era. 

 
9. Zmiana taryfy na inną niż Nowa Era w czasie trwania niniejszej Oferty powoduje dezaktywację Oferty. 

 
10. Po zawieszeniu Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych Oferta ulega zawieszeniu, a po 

odwieszeniu Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych jest również odwieszana.  
 
11. Operator zastrzega sobie prawo do zakończenia niniejszej Oferty w dowolnym terminie, bez konieczności 

podawania przyczyn. Zlecenia aktywacji Oferty złożone przed terminem zakończenia Oferty zostaną przez 
Operatora zrealizowane. 

 
12. Abonent potwierdza, że jest mu wiadome, iż nie ma prawa: 

- Za pomocą Karty SIM wydanej przez Operatora (dalej „Karta SIM”) kierować ruchu z sieci innych 
operatorów do sieci Era lub innych sieci telekomunikacyjnych; 
- 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; 
- Generowania sztucznego ruchu, to jest w szczególności ruchu, który nie służy nadawaniu, odbiorowi lub 
transmisji informacji, bądź, którego celem jest wygenerowanie pewnej ilości lub czasu połączeń. 

 
13. Abonent 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.  

 
14. Skorzystanie z niniejszej Oferty oznacza akceptację przez Abonenta warunków niniejszej Oferty. 
  
15. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez konieczności podawania przyczyn. Regulamin 

dostępny będzie na witrynie internetowej pod adresem www.era.pl oraz w siedzibie Operatora. 
 
16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają Cennik Nowa Era oraz 

postanowienia Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów. 
 

http://www.era.pl/

