
 
 

Regulamin nagrody „Automatyczne doładowania Tak Tak za punkty Era Premia”. 
 

 
1. "Automatyczne doładowanie konta Tak Tak za punkty Era Premia", to możliwość wymiany 

punktów na powiększenie limitu połączeń oraz przedłużenie ważności konta na aktywnym 
numerze Tak Tak.  

2. Czas, w którym można zamówić nagrodę promocyjną "Automatyczne Doładowanie konta Tak 
Tak za punkty Era Premia" od 19.11.2010 do odwołania. PTC powiadomi o zakończeniu 
promocji na niniejszych warunkach na stronie www.era.pl na 7 dni naprzód.  

3. W ramach nagrody promocyjnej, Uczestnik programu Era Premia może wymienić punkty na 
doładowania konta systemu Tak Tak lub Era Mix ( z wyłączeniem taryf Mixera) według 
następujących zasad: 

 
 
Wartość punktowa 

 
Warunki doładowania 

 
2000 punktów 

Doładowanie o wartości 50 zł brutto, przedłużenie ważności 
konta o 3 miesiące (92 dni) na połączenia wychodzące + 1 
miesiąc na połączenia przychodzące 

 
3500 punktów 

Doładowanie o wartości 100 zł brutto, przedłużenie ważności 
konta o 4 miesiące (123 dni) na połączenia wychodzące + 1 
miesiąc na połączenia przychodzące + 10 Erajednostek* 

 
4500 punktów 

Doładowanie o wartości 150 zł brutto, przedłużenie ważności 
konta o 6 miesięcy (185 dni) na połączenia wychodzące + 1 
miesiąc na połączenia przychodzące + 30 Erajednostek* 

* Erajednostki można wykorzystać na połączenia do sieci Era oraz sieci stacjonarnych z 
możliwością zamiany na SMS-y do sieci Era ; (1 Erajednostka = 1 min. = 4 SMS-y) 
 

4. Nagroda promocyjna „Automatyczne doładowanie Tak Tak za punkty Era Premia” może 
zostać zamówiona przez Uczestników, którzy korzystają w chwili złożenia zamówienia z taryf 
Nowa Era Moja, Nowa Era Biznes, TAKAjakTY, Jedyna, Nowa Jedyna Era Komfort, Era 
Komfort 80, Era Classic, Era Classic Bis, Era Komfort Biznes, Era Nowy Komfort, Era Nowy 
Komfort VIP, Pakiet Biznes, Nowy Pakiet Biznes, Relaks, Taryfa Zero, Nowa Era, Firma, 
Nowa Firma, Rodzina oraz taryf promocyjnych opartych na wymienionych taryfach. Nagroda 
promocyjna nie jest dostępna dla Uczestników korzystających z taryf Era Domowa, Nowa Era 
Domowa, Era Firmowa, Era Linia Domowa, Era Linia Biznesowa, Era Internet Stacjonarny 
oraz dla Uczestników korzystających z taryf data i blueconnect. 

5. Zamówienia na nagrodę promocyjną "Automatyczne doładowanie konta Tak Tak za punkty 
Era Premia" można złożyć w serwisie I-BOA (www.iboa.pl), BOA pod numerem 602 900 
(połączenie płatne wg. cennika) oraz wysyłając SMS z odpowiednim kodem nagrody na 
numer 602922 (oplata wg cennika):  

 Doładowanie Tak Tak za 50 zł kod TT50#XXXXXXXXX 
  Doładowanie Tak Tak za 100 zł kod TT100#XXXXXXXXX 
  Doładowanie Tak Tak za 150 zł kod TT150#XXXXXXXXX  

gdzie XXXXXXXXX to dziewięciocyfrowy numer aktywnego konta systemu Tak Tak lub Era 
Mix. Konto podanego numeru zostanie doładowane na warunkach wybranej opcji 
doładowania, maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych. 

6. Warunkiem pozwalającym na automatyczne doładowanie konta jest wykonanie, co najmniej 
jednego połączenia z karty Tak Tak lub karty w systemie Era Mix, która ma być doładowana 
za punkty Era Premia. 
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7. Operator potwierdzi doładowanie konta w formie SMS na numer systemu Tak Tak lub Era 
Mix, który został doładowany. 

8. Zamówienie nagrody promocyjnej "Automatyczne doładowanie konta Tak Tak za punkty Era 
Premia" skutkuje odliczeniem z konta punktowego ilości punktów odpowiadającej wybranej 
opcji doładowania. Po złożeniu zamówienia nie ma możliwości rezygnacji z nagrody. 

9. Nagroda "Automatyczne doładowanie konta Tak Tak za punkty Era Premia" nie podlega 
wymianie na jakikolwiek ekwiwalent w tym pieniężny. 

10. Do spraw nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie zapisy Regulaminu 
Programu Era Premia. 

11. Zamówienie nagrody promocyjnej "Automatyczne doładowanie konta Tak Tak za punkty Era 
Premia" jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.  

 


