Oferta wyprzedażowa na startery Tak Tak
Regulamin oferty Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., operatora sieci Era
Czas trwania oferty:

od 1.10.2008 r. do odwołania.

I. Startery Tak Tak w ofercie wyprzedażowej:
Starter Tak Tak 59/59

„Płacisz 59 zł brutto, otrzymujesz 59 zł brutto”
Cena
Taryfa

Kwota do wykorzystania dostępna od chwili aktywacji

59 zł brutto (48,36 zł netto)
Happy
59 zł brutto (48,36 zł netto)

Ważność konta na połączenia wychodzące

dwa miesiące *

Ważność konta na połączenia przychodzące

trzy miesiące *

Starter Tak Tak 60/60

„Płacisz 60 zł brutto, otrzymujesz 60 zł brutto”
Cena
Taryfa

Kwota do wykorzystania dostępna od chwili aktywacji
Ważność konta na połączenia wychodzące
Ważność konta na połączenia przychodzące

60 zł brutto (49,18 zł netto)
Era Love
60 zł brutto (49,18 zł netto)
cztery miesięce *
pięć miesięcy *

Starter Tak Tak - XXL

„Nawet do 80 zł brutto do wykorzystania za 40 zł brutto”
Cena
Taryfa

Kwota do wykorzystania dostępna od chwili aktywacji

40 zł brutto (32,78 zł netto)
Era Love
20 zł brutto (16,39 zł netto)

Ważność konta na połączenia wychodzące

dwa miesiące *

Ważność konta na połączenia przychodzące

trzy miesiące *

Bonus - kwota do wykorzystania, przyznawana
po każdym z 12 kolejnych doładowań konta.
Ilość przyznawanych Erajednostek w momencie wykonania pierwszego połączenia

5 zł brutto (4,10 zł netto)
20

Play Starter

„Nawet do 50 zł brutto do wykorzystania za 25 zł brutto”
Cena
Taryfa

Kwota do wykorzystania dostępna od chwili aktywacji

25 zł brutto (20,49 zł netto)
Era Love
10 zł brutto (8,20 zł netto)

Ważność konta na połączenia wychodzące

dwa miesiące *

Ważność konta na połączenia przychodzące

trzy miesiące *

Upominek
Bonus - kwota do wykorzystania, przyznawana
po każdym z 10 kolejnych doładowań konta.

płyta CD z przebojami muzyki Hip Hop **
4 zł brutto (3,28 zł netto)

Starter Tak Tak 25/25

„Płacisz 25 zł i otrzymujesz do 25 zł i 80 SMS-ów”
Cena
Taryfa

Kwota do wykorzystania dostępna od chwili aktywacji

25 zł brutto (20,49 zł netto)
Era Love
5 zł brutto (4,10 zł netto)

Ważność konta na połączenia wychodzące

jeden miesiąc *

Ważność konta na połączenia przychodzące

dwa miesiące *

Bonus - kwota do wykorzystania, przyznawana
po każdym z 4 kolejnych doładowań konta.
Ilość Erajednostek przyznawana
po każdym z 4 kolejnych doładowań konta Tak Tak

5 zł brutto (4,10 zł netto)

5

* czas ważności konta na połączenia wychodzące i przychodzące liczony jest od momentu wykonania pierwszego połączenia wychodzącego,
** upominek stanowi integralną część pakietu i dostępny jest do momentu wyczerpania jego zapasów.
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II. Warunki przyznawania i wykorzystania bonusów:
1.

Warunki otrzymania bonusów:
a.

zakup Startera Tak Tak – XXL, Play Startera lub Startera 25/25

b.

aktywacja konta Tak Tak, czyli wykonanie pierwszego połączenia wychodzącego w okresie ważności karty SIM Startera objętego niniejszą ofertą,

c.

uzupełnienie konta Tak Tak, korzystając z jednej z metod doładowania oferowanych w systemie Tak Tak. W przypadku Play Startera wymagane jest doładowanie konta co 25 dni
kalendarzowych. O zbliżającym się terminie doładowania Użytkownik zostanie powiadomiony SMS-em.

2.

Konto Użytkownika Tak Tak, który zakupi Starter Tak Tak – XXL, Play Starter lub Starter Tak Tak 25/25 zostanie doładowane bonusem danej wysokości, po każdym z kolejnych
doładowań tyle razy, ile jest to wskazane w opisie konkretnego Startera. W takim przypadku wartość przyznanego bonusu zawiera się w cenie zakupionego kuponu uzupełniającego
Tak Tak lub elektronicznego doładowania.

3.

Przez cały czas obowiązywania oferty konto Tak Tak powinno być aktywne, tzn. termin ważności konta na rozmowy wychodzące nie może zostać przekroczony.

4.

Doładowanie konta Tak Tak bonusem, o którym mowa w pkt. II ppkt. 2, może nastąpić z opóźnieniem do 48 godzin, licząc od momentu uzupełnienia konta. W przypadku Użytkowników

5.

Doładowanie konta bonusem w każdym przypadku zostanie potwierdzone SMS-em.

6.

Doładowanie konta bonusem nie powoduje przedłużania ważności konta.

korzystających w momencie uzupełnienia konta Tak Tak z Roamingu Tak Tak opóźnienie to może trwać do 14 dni, licząc od momentu uzupełnienia konta.

III. Warunki przyznania i wykorzystania Erajednostek oferowanych w ramach oferty wyprzedażowej:
1

Warunki otrzymania promocyjnych Erajednostek:
a.

zakup Startera Tak Tak - XXL lub Startera Tak Tak 25/25,

b.

aktywacja konta Tak Tak, czyli wykonanie pierwszego połączenia wychodzącego w okresie ważności karty SIM Startera objętego niniejszą ofertą,

c.

uzupełnienie konta Tak Tak, korzystając z jednej z metod doładowania oferowanych w systemie Tak Tak (nie dotyczy Startera Tak Tak - XXL)

2

Po wykonaniu ze Startera Tak Tak - XXL pierwszego połączenia wychodzącego konto Użytkownika Tak Tak zostanie jednorazowo doładowane wielkością równą 20 Erajednostek. W

3

Konto Użytkownika Tak Tak, który zakupi Starter Tak Tak 25/25 zostanie doładowane Erajednostkami po każdym z kolejnych doładowań tyle razy, ile jest to wskazane w opisie tego

4

Faktyczne, jednorazowe doładowanie konta Użytkownika Tak Tak Erajednostkami może nastąpić z opóźnieniem do 48 godzin, licząc od momentu uzupełnienia konta lub w przypadku

takim przypadku wartość doładowania konta Użytkownika Erajednostkami zawiera się w cenie zakupionego Startera Tak Tak - XXL. .
startera. W takim przypadku wartość Erajednostek zawiera się w cenie zakupionego kuponu uzupełniającego Tak Tak lub elektronicznego doładowania.
Startera Tak Tak - XXL licząc od momentu wykonania pierwszego połączenia wychodzącego. W przypadku Użytkowników korzystających w momencie uzupełnienia konta Tak Tak z
Roamingu Tak Tak opóźnienie to może trwać do 14 dni, licząc od momentu uzupełnienia konta. Doładowanie konta Erajednostkami zostanie zakomunikowane SMS-em.
5

Erajednostki mogą być wykorzystane jedynie na połączenia krajowe do sieci Era i sieci telefonii stacjonarnej oraz na SMS-y do sieci Era, z wyłączeniem:
b)

transmisji danych (w tym WAP +48 604020202 i Internet +48 604 01 01 01),

c)

przekierowań oraz połączeń z numerami 9602,9797, 9898, 602913, 602990, 602 950 000, 602 960 200, 608 908,

d)

Numerów zaczynających się od 700, 701 i innych numerów specjalnych,

e)

Infolinii bezpłatnych i ulgowych,

f)

Innych numerów bezpłatnych i usługowych,

g)

SMS-ów specjalnych i SMS-ów wysyłanych w usłudze SIMextra oraz innych SMS-ów bezpłatnych i usługowych.

6.

Dostępne w ramach Erajednostek minuty i SMS-y są wymienne, zgodnie z zasadą : 1 Erajednostka = 1 minuta połączenia = 4 wiadomości SMS.

7.

Minuty przysługujące w ramach Erajednostek są odliczane zgodnie z zasadą naliczaniem połączeń krajowych.

8.

Doładowanie konta Tak Tak Erajednostkami nie powoduje przedłużenia ważności tego konta.

9.

Erajednostki mogą być wykorzystane, kiedy konto Tak Tak jest aktywne na połączenia wychodzące a stan konta jest dodatni i umożliwia wykonywanie połączeń.

10.

Erajednostki są wykorzystywane w pierwszej kolejności, przed wszystkimi innymi upustami funkcjonującymi na koncie Użytkownika Tak Tak, w tym również przed połączeniami
wykonywanymi w ramach usługi „Zawsze Razem” i „Tanie numerki”.

IV. Postanowienia ogólne:
1.

W kwestiach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają „Cennik usług dodatkowych dla taryfy Happy w systemie Tak Tak”, „Cennik taryf: Era Love, Moja Okolica,
Razem, SMS Fan, Cały Dzień w systemie Tak Tak” oraz postanowienia Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych.

V. Numery informacyjne:
Komenda
Sprawdzenie stanu Erajednostek

Włączenie taryfy Happy

Połączenie z Biurem Obsługi Użytkownika
Tak Tak

Numer / Ekspresowy kod
*101#

Informacje dotyczące opłat za połączenie z numerem / wysłanie
Ekspresowego kodu z telefonu Tak Tak
na terenie Polski i za granicą wysłanie kodu w usłudze Ekspresowe kody Tak Tak
jest bezpłatne

*9898

połączenie bezpłatne z obszaru Polski

*102#

na terenie Polski i za granicą wysłanie kodu w usłudze Ekspresowe kody Tak Tak
jest bezpłatne

*9898

połączenie bezpłatne z obszaru Polski

*9602

połączenie z serwisem automatycznym jest bezpłatne, opłata za połączenie z
konsultantem wynosi 2,44 z VAT, niezależnie od długości połączenia

602 960 200

opłata za połączenie zgodna z cennikiem sieci, z której wykonywane jest połączenie

Ceny podane w złotych. Podane ceny zawierają podatek VAT w wysokości 22%, naliczany zgodnie z art. 19 ust. 18 Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług,
Stan konta oraz kwota za połączenia, SMS-y i usługi są rozliczane według cen netto. Przy informowaniu klienta o stanie konta podawana jest kwota brutto (z VAT), zaokrąglana do najbliższego grosza.

IV. Integralność sieci telekomunikacyjnej
1. Użytkownik potwierdza, że jest mu wiadome, iż nie ma prawa:
a) za pomocą Karty SIM wydanej przez Operatora (dalej „Karta SIM”) kierować ruchu z sieci innych operatorów do sieci Era/Heyah lub innych sieci
telekomunikacyjnych;
b) 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.
2. Użytkownik 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.
Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. z siedzibą: 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w XII
Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem rejestrowym KRS 29159, NIP 526-10-40-567, Regon: 011417295, o kapitale zakładowym
w wysokości 471 mln PLN
Strona 2 z 2

