„Starter Tak Tak 9 za pół ceny”
Warunki Oferty Promocyjnej Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o. o., Operatora sieci Era („Oferta”)

I. Ogólny opis Oferty
W okresie od 1.01.2011 r. do wyczerpania zapasów lub do odwołania Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o. o. operator sieci Era (zwany dalej „Operatorem”), oferuje
klientom, możliwość zakupu promocyjnego „Startera Tak Tak 9 za pół ceny”, z kwotą do wykorzystania 8 zł (z VAT) w cenie 4,50 zł (z VAT) po spełnieniu warunków
opisanych w ust. 1 poniżej:
1. Warunki skorzystania z Oferty „Starter Tak Tak 9 za pół ceny”
Z Oferty może skorzystać:
a) Konsument lub przedsiębiorca w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa zawierający Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych w ramach dowolnej
oferty abonamentowej, oferty Era Mix lub oferty Tak Tak Fon z taryfą Nowy Tak Tak Fon w Era Mix.
b) Abonent podpisujący Aneks do Umowy o Świadczeniu Usług Telekomunikacyjnych lub Użytkownik Tak Tak przenoszący numer telefoniczny z systemu Tak Tak
do oferty abonamentowej lub do oferty Tak Tak Fon z taryfą Nowy Tak Tak Fon w Era Mix.
2. „Starter Tak Tak 9 za pół ceny”
„Starter Tak Tak 9 za pół ceny”
4,50 zł z VAT

Cena
Taryfa
Kwota do wykorzystania dostępna od chwili aktywacji
Ważność konta na połączenia wychodzące
Ważność konta na połączenia przychodzące
Pakiet zawiera

Nowy Tak Tak
8 zł z VAT
14 dni

a)

półtora miesiąca

a)

- serwis „Granie na Czekanie” na start bez opłaty abonamentowej
- promocyjne doładowania o łącznej wartości 85 zł do wykorzystania w sieci Era

b)

a) czas ważności konta na połączenia wychodzące i przychodzące liczony jest od momentu wykonania pierwszego połączenia wychodzącego,
b) szczegółowe informacje w Rozdziale II niniejszych Warunków

Podane ceny jednostkowe zawierają podatek VAT wyliczony według stawki 23%. Zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązek podatkowy w podatku VAT powstaje w chwili
sprzedaży startera lub zestawu Stan konta oraz wartość poszczególnych połączeń, SMS-ów i usług jest wyliczana w oparciu o ceny netto. Przy informowaniu Klienta o stanie
konta podawana jest kwota w wartości uwzględniającej podatek VAT, zaokrąglonej do pełnego grosza

II. Postanowienia ogólne
1. W „Starterze Tak Tak 9 za pół ceny” począwszy od drugiego doładowania konta głównego kwotą nie mniejszą niż 25 zł, Użytkownik otrzymuje od Operatora
doładowania promocyjne (dalej „Złotówki do sieci Era”), których łączna wartość wynosi 85 zł (5 zł do sieci Era przy siedemnastu doładowaniach).
2. Złotówki do sieci Era są przyznawane na oddzielne konto w ciągu 72 godzin od doładowania konta głównego, o którym mowa w ust. 1, a ich przyznanie zostanie
potwierdzone SMS-em.
3. Złotówki do sieci Era mogą zostać wykorzystane w ciągu 30 dni od daty dodania ich do konta. Po tym terminie przepadają z zastrzeżeniem ust. 8.
4. Złotówki do sieci Era można wykorzystać na krajowe połączenia głosowe, SMS-y, MMS-y do Abonentów Era i Użytkowników Tak Tak oraz na pakietową
transmisję danych w sieci Era (z wyłączeniem połączeń na numery Era Linia Domowa oraz Era Linia Biznesowa).
5. Złotówki do sieci Era są wykorzystywane przed zgromadzoną na koncie głównym kwotą w złotych, Erajednostkami, minutami z terminem ważności oraz pakietem
„SMS-y i MMS-y za grosze”.
6. Rozliczanie usług z konta Złotówki do sieci Era jest zgodne z cenami w taryfie lub usłudze, z której klient korzysta, zgodnie z naliczaniem obowiązującym dla konta
głównego.
7. Promocyjne doładowania Złotówkami do sieci Era są dostępne dla Użytkowników na warunkach określonych w niniejszym dokumencie w okresie12 miesięcy od
daty wykonania pierwszego połączenia.
Doładowanie w tym okresie konta głównego kwotą niższą niż 25 zł nie powoduje utraty możliwości otrzymywania doładowań promocyjnych przy następnych
doładowaniach. Przeniesienie numeru przypisanego do „Startera Tak Tak 9 za pół ceny” do oferty spoza systemu Tak Tak powoduje zaprzestanie przyznawania
doładowań promocyjnych, o których mowa w ust. 1, powyżej.
8. Jeżeli w okresie 30 dni od dodania do konta Złotówek do sieci Era, do konta Klienta zostaną dodane kolejne Złotówki do sieci Era, wówczas liczba zgromadzonych
Złotówek do sieci Era, sumuje się, a data ich ważności:
 pozostaje bez zmian, jeśli ważność nowo nabytych jest krótsza niż tych, które były już zgromadzone na koncie;
 jest naliczana od nowa, zgodnie z datą ważności nowo nabytych Złotówek do sieci Era, jeśli data ważności nowo nabytych jest późniejsza niż tych, które już
były zgromadzone na koncie.
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9. Data ważności konta Złotówek do sieci Era nie wpływa na datę ważności konta głównego, a w szczególności jej nie przedłuża.
10. Klient ma możliwość sprawdzenia ilości posiadanych na koncie Złotówek do sieci Era oraz terminu ich ważności poprzez wpisanie kodu ekspresowego *103*4#,
w serwisie www.itaktak.pl, oraz w Biurze Obsługi Użytkownika pod numerem *9602 (w serwisie automatycznym lub u konsultanta).

III. Serwis „Granie na czekanie”
1. Każdemu klientowi, który spełni warunki określone, w pkt. I ust. 1 powyżej i który zakupi „Starter Tak Tak 9 za pół ceny” dostępny w niniejszej Ofercie oraz
doładuje konto kwotą minimum 5 zł z VAT, w ciągu 30 dni aktywowany zostanie Serwis „Granie na Czekanie” (dalej „Serwis”).
2. Po aktywacji Serwisu Użytkownik otrzyma SMS z komunikatem potwierdzającym ten fakt oraz informującym o sposobie rezygnacji z Serwisu.
3. Serwis aktywowany jest z wybranym przez Operatora utworem, spośród utworów dostępnych w ramach Serwisu, za co Operator nie pobierze opłaty (zmiana
utworu przez Użytkownika związana jest z opłatą wskazaną w Regulaminie Serwisów „Granie na Czekanie” oraz „Szafa Gra” dostępnym na stronie internetowej
www.granie.era.pl). Operator nie pobierze także opłat abonamentowych za korzystanie z Serwisu w trakcie okresu promocyjnego trwającego od aktywacji
Serwisu do końca Cyklu Tak Tak, następującego po Cyklu Tak Tak, w którym nastąpi aktywacja. Po zakończeniu okresu promocyjnego za dalsze korzystanie
z Serwisu Operator będzie pobierał opłatę abonamentową, określoną w Regulaminie Serwisów „Granie na Czekanie” oraz „Szafa Gra”, w wysokości 2 zł z VAT /
Cykl Tak Tak.
4. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z Serwisu poprzez wysłanie ze swojego telefonu SMS-a o treści: M (spacja) dziewięciocyfrowy numer
swojego telefonu na bezpłatny numer 80333.
5. Przed zakończeniem okresu promocyjnego, Użytkownik otrzyma SMS informujący o tym, iż za dalsze korzystanie z Serwisu „Granie na czekanie” pobierana
będzie opłata abonamentowa oraz o sposobie bezpłatnej rezygnacji z Serwisu.

IV. Integralność sieci telekomunikacyjnej
1. Korzystając z warunków niniejszej promocji, Użytkownik nie może używać karty SIM do:
a)
b)

maszynowego (ruch typu „maszyna do maszyny” lub „maszyna do użytkownika”) generowania połączeń, w tym wysyłania wiadomości SMS lub MMS,
przesyłania znacznej liczby informacji o tożsamej lub podobnej treści, przeznaczonych do promowania towarów, usług czy wizerunku lub do osiągnięcia
efektów podobnych do opisanych w pkt. a i b.

2. Naruszenie któregokolwiek z zakazów, o których mowa powyżej, stanowi dla Operatora podstawę do rozwiązania umowy o świadczenie usług
telekomunikacyjnych ze skutkiem natychmiastowym.

V. Postanowienia końcowe
1. Niniejszej Oferty nie należy łączyć z innymi ofertami promocyjnymi w sieci Era.
2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych
Przedpłaconych w Systemie Tak Tak na rzecz Użytkowników („Regulamin”), cennika (w tym Cennika doładowań dla Użytkowników Systemu Tak Tak), oraz
Regulaminu Serwisów „Granie na Czekanie” oraz „Szafa Gra”. W szczególności terminy pisane w niniejszym dokumencie z dużej litery, a w nim niezdefiniowane
mają znaczenie nadane im w Regulaminie.
3. Więcej informacji na stronie internetowej www.era.pl.
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