Oferta „ Pakiety do Wszystkich”
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 „Pakietów do Wszystkich”
I.

1.

2.

II.

Opis oferty :

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 „ Pakiety
do Wszystkich” na warunkach promocyjnych (zwanej dalej „Ofertą”). Niniejsza Oferta ważna będzie od dnia
01.01.2011 do odwołania, nie dłużej niż do dnia 31.12.2011.
Niniejsza Oferta umożliwia Abonentom, którzy korzystają z taryf: Nowa Era, Firma, Nowa Firma, aktywację
Oferty Pakiety do Wszystkich składającej się z pakietu minut do wykorzystania na połączenia głosowe do
wszystkich krajowych sieci komórkowych i na numery stacjonarne wymienialnych na SMSy do wszystkich
krajowych sieci komórkowych.
Warunki oferty:

1. Z Oferty może skorzystać każdy Abonent, który otrzymał od Operatora SMS-a zachęcającego do
skorzystania z oferty, który jednocześnie nie zalega z płatnościami z tytułu realizacji Umowy o Świadczenie
Usług Telekomunikacyjnych, a także nie ma innych nieuregulowanych zobowiązań wobec Operatora.
2. Abonent może aktywować taki rodzaj „Pakietu do Wszystkich”, jaki został mu zaproponowany w SMS-ie
wysłanym przez Operatora lub Pakiet z większą ilością minut niż zaproponowany przez Operatora, zgodnie
z tabela nr 1 lub 2 w zależności od posiadanej taryfy:
Tabela nr 1
#

Nazwa Pakietu

Liczba minut do
wykorzystania w
ramach
pakietu/Liczba SMS

Opłata za Pakiet:
Taryfy: Nowa Era

1.

30 minut do wszystkich

30 min/90 SMS

6,05 pln brutto

2.

60 minut do wszystkich

60 min/180 SMS

12,10 pln brutto

3.

90 minut do wszystkich

90 min/270 SMS

18,14 pln brutto

Liczba minut do
wykorzystania w
ramach
Pakietu/Liczba

Opłata za Pakiet:

Tabela nr 2
#

Nazwa Pakietu

Taryfy: Firma, Nowa Firma

SMS
1.

30 minut do wszystkich

30 min/90 SMS

4,92 pln netto (6,05 zł z VAT)

2.

60 minut do wszystkich

60 min/180 SMS

9,84 pln netto (12,10 zł z VAT)

3.

90 minut do wszystkich

90 min/270 SMS

14,75 pln netto (18,14 zł z VAT)
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3. W ramach powyższej Oferty Abonent może aktywować jeden Pakiet do Wszystkich w opcji „Spróbuj za
darmo”. Od chwili aktywacji Pakietu w powyższej opcji, do końca pierwszego pełnego Cyklu rozliczeniowego
opłata za Pakiet będzie wynosiła 0 zł. Po tym okresie cena Pakietu będzie kształtowała się na poziomie
wskazanym w Tabeli nr 1 oraz Tabeli nr 2.
4.

Aktywacja Pakietu do Wszystkich w/w opcji możliwa jest nie częściej niż jeden raz na okres 6 miesięcy.

5. Pakiety do Wszystkich dotyczą tylko połączeń i SMSów wykonywanych w Polsce na numery krajowe (nie
dotyczą połączeń i SMS-ów międzynarodowych i wykonywanych w roamingu).
6. Z Pakietu minut będą wyłączone 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) oraz: 602950000, 602951000, 602900000, numerami Premium,
numerami bezpłatnymi, połączeń typu faks, dane.
7. W zakres wykorzystania SMS-ów z Pakietu nie wchodzą:
SMS-y premium, SMS-y na numery 602 900, 602 950 000, 602 963, 608 908, SMS-y bezpłatne SMS-y
specjalne, SMS-y wysłane w usługach SMS głosowy i SIMextra, w szczególności SMS, wykorzystywany w
procesie doładowania telefonu na kartę.
8. Aktywacja Pakietu minut w ramach Oferty na numerach abonenckich, nastąpi po wysyłce przez Abonenta
SMS-a z dedykowanego do oferty numeru telefonu o treści T na numer 6602. Operator zastrzega sobie
prawo do aktywacji Pakietu w terminie 7 dni od daty wysyłki SMS. Abonent będzie mógł też aktywować
Pakiet poprzez konsultanta Biura Obsługi Abonenta, bądź osobiście w Sklepie lub Salonie Firmowym sieci
Era. Opłata za połączenie z numerem 602900000 oraz opłata za wysłanie SMS-a na nr 6602 naliczana
będzie według Cennika Nowa Era lub Załącznika cenowego do oferty taryf: Firma, Nowa Firma.
9. Przyznane minuty i SMS-y z Pakietu rozliczane są proporcjonalnie do liczby dni obowiązywania Pakietu w
Cyklu rozliczeniowym.
10. Niewykorzystane minuty i SMS-y z Pakietu do Wszystkich z poprzedniego Cyklu rozliczeniowego
przechodzą na kolejny okres rozliczeniowy i są rozliczane po minutach z bieżącego cyklu. Minuty mogą
zostać przeniesione tylko na jeden następny okres rozliczeniowy.
11. Włączenie Pakietu do Wszystkich następuje na życzenie Abonenta, a opłata jest naliczana na fakturze za
każdy, pełny okres rozliczeniowy z góry. W przypadku, gdy Abonent włączy Pakiet podczas trwania okresu
rozliczeniowego, opłata jest naliczana proporcjonalnie do okresu aktywności Pakietu na koncie Abonenta.
12. W ramach niniejszej Oferty istnieje możliwość włączenia kilku Pakietów do Wszystkich
13. Pakiety do Wszystkich rozliczane są po wykorzystaniu przez Abonenta innych promocyjnych pakietów i
SMS-ów, a także minut wliczonych w abonament.
14. Pakiety do Wszystkich aktywne będą do momentu dezaktywacji usługi przez Abonenta.
15. Abonent może dezaktywować Pakiet do Wszystkich po zakończeniu pierwszego pełnego Cyklu
rozliczeniowego, w dowolnym momencie, dzwoniąc do Biura Obsługi Abonenta pod numerem 602 900
(opłata za połączenie wg cennika) lub bezpłatnie w Sklepie lub Salonie Firmowym sieci Era.
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16. W przypadku aktywacji Pakietu do Wszystkich w opcji Spróbuj za darmo Informacja o zmianie opłaty
miesięcznej za Pakiet, wraz z kwotą opłaty po zakończeniu pierwszego, pełnego, bezpłatnego Cyklu
rozliczeniowego zostanie wysłana do Abonenta SMS-em na minimum 3 dni przed tą zmianą.
17. Zmiana taryfy na inną niż Nowa Era, Firma, Nowa Firma w czasie trwania niniejszej
Oferty powoduje dezaktywację Pakietu do Wszystkich.
18. Po zawieszeniu Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych Pakiet ulega zawieszeniu (nie
dezaktywacji), a po odwieszeniu Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych Pakiet do Wszystkich
jest również odwieszany.
19. 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.
20. 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.
21. 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.
22. Skorzystanie z niniejszej Usługi oznacza akceptację niniejszych Warunków Oferty Promocyjnej przez
Abonenta.
23. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają, Cennik Nowa Era lub
Załącznik cenowy do oferty taryf: Firma, Nowa Firma właściwe dla aktualnie dla posiadanej taryfy, oraz
postanowienia Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów.
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