500 minut
Warunki Oferty Promocyjnej Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o. o., operatora sieci Era („Oferta”)
Czas obowiązywania Oferty:

od 04.05.2011 r. do 05.06.2011 r.

Nazwa usługi promocyjnej, w ramach niniejszej Oferty: 500 minut (zwanej dalej również ”Usługą”)
Usługa dotyczy:

możliwości wykonywania połączeń głosowych w ramach przyznanego
pakietu minut na numery Era oraz na krajowe numery stacjonarne

Opis Oferty
Opłata za Aktywację Usługi

0 zł

Ważność Usługi (liczona od dnia Aktywacji)

7 dni

Aktywacja Usługi

poprzez wysłanie bezpłatnego SMS-a o treści „MINUTY” pod numer 80401 lub
80403, w zależności od tego, jaki numer znajduje się na materiałach
reklamowych otrzymanych przez Klienta

Sprawdzenie minut dostępnych w Usłudze

•

poprzez wysłanie Ekspresowego kodu *103*3#

Warunki świadczenia Usługi
1. Niniejsza Usługa promocyjna dotyczy Użytkowników systemu Tak Tak korzystających z taryfy Tak Tak HOT lub taryfy
Nowy Tak Tak (dalej łącznie „Klienci” lub „Klient”), którzy w terminie obowiązywania Oferty wykonają pierwsze
połączenie z karty Tak Tak i aktywują Usługę w sposób określony w tabeli.
2. Usługa polega na możliwości wykonywania połączeń głosowych po stawkach określonych w tabeli powyżej i dotyczy
połączeń do Abonentów sieci Era, Użytkowników systemu Tak Tak i na krajowe numery stacjonarne. Minuty z Usługi
promocyjnej nie mogą być wykorzystane do połączeń: w roamingu, transmisji danych, połączeń wideo, na numery:
*9602, *9797, 9898, *9898, 602 913, 602 990, 608 908, 602 950 000, 602 951 000, 602 960 200, 602 985, 604 01 01 01, 604
02 02 02, na numery Poczty głosowej, na Numery alarmowe, usługowe i specjalne, na Numery Premium.
3. Aktywacja Usługi nastąpi w ciągu 72 godzin od momentu przyjęcia przez Operatora zlecenia Aktywacji Usługi wysłanego
przez Klienta. Aktywacja Usługi zostanie potwierdzona SMS-em.
4. Aktywacja Usługi nie powoduje przedłużenia ważności konta Klienta.
5. Nie ma możliwości rezygnacji z zamówionej Usługi. Dezaktywacja aktywnej Usługi nie jest możliwa.
6. Ilość minut do wykorzystania, które są przyznawane Klientowi po Aktywacji Usługi to 500 minut.
7. Minuty zawarte w Usłudze są wykorzystywane przed zgromadzonymi na koncie Erajednostkami oraz przed zgromadzoną
na koncie kwotą w złotych.
8. Klient może aktywować Usługę jeden raz w czasie obowiązywania Oferty.
9. Klient może aktywować Usługę, jeśli konto Klienta jest ważne na połączenia wychodzące, (jeśli konto Klienta jest ważne
tylko na połączenia przychodzące, zlecenie aktywacji Usługi zostanie odrzucone).
10. Jeżeli konto Klienta z aktywną Usługą utraci ważność na połączenia wychodzące okres aktywności tej Usługi biegnie
dalej i nie zostaje przedłużony o czas nieaktywności konta Klienta na połączenia wychodzące.
Biuro Obsługi Użytkownika: *96021 lub 602 960 2002
1
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Połączenie z serwisem automatycznym jest bezpłatne na terenie Polski, opłata za połączenie z konsultantem zgodna z cennikiem.
Opłata za połączenie zgodna z cennikiem sieci, z której wykonywane jest połączenie..
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11. Minuty zawarte w Usłudze są możliwe do wykorzystania w ciągu 7 dni od daty dodania ich do konta (Aktywacji Usługi), po
tym terminie przepadają, z zastrzeżeniem pkt 14 poniżej. Po zakończeniu okresu Ważności Usługi opłata za połączenia
będzie pobrana zgodnie z obowiązującym Klienta cennikiem aktualnym dla posiadanej taryfy lub Warunkami Oferty
Promocyjnej, z której Klient korzysta.
12. Po zakończeniu okresu obowiązywania Oferty Klient może korzystać z aktywowanej już Usługi do końca okresu Ważności
Usługi.
13. Klient nie może zamówić Usługi, jeśli posiada aktywną usługę Godzina za Grosze. Jeśli Klient nie wykorzystał limitu
minut terminowych w Usłudze i aktywuje usługę Godzina za Grosze albo Rozmowy za Grosze, naliczanie terminu
ważności niewykorzystanych minut terminowych zostaje wstrzymane do czasu deaktywacji usługi Godzina za Grosze
albo Rozmowy za Grosze. Od momentu, deaktywacji usługi Godzina za Grosze albo Rozmowy za Grosze, naliczanie
terminu ważności minut terminowych zostaje wznowione.
14. Jeżeli w okresie 7 dni od daty dodania do konta minut z Usługi, do konta Klienta zostaną dodane kolejne terminowe
minuty, wówczas liczba zgromadzonych minut sumuje się, a data ich ważności:
•
•
•

pozostaje bez zmian, jeśli ważność nowo nabytych minut z terminem ważności jest krótsza niż tych, które były już
zgromadzone na koncie;
jest naliczana od nowa, zgodnie z datą ważności nowo nabytych minut terminowych, jeśli data ważności nowo
nabytych minut z terminem ważności jest późniejsza niż tych, które już były zgromadzone na koncie.
zostaje zablokowana jeśli Klient korzysta z usług Godzina za Grosze albo Rozmowy za Grosze., do czasu deaktywacji
tych usług o czym mowa w pkt.13.

15. Nie ma możliwości aktywacji Usługi na innym numerze telefonu niż ten, z którego zostało wysłane zlecenie Aktywacji.
16. Jeżeli w momencie korzystania z Usługi, Klient dokona zmiany obecnie posiadanej taryfy na:
a) inną taryfę w systemie Tak Tak, aktywowana już Usługa zostanie przeniesione do nowej taryfy. Klient ma prawo
korzystać z Usługi na warunkach niniejszej Oferty.
b) ofertę Tak Tak Fon w Era Mix, aktywowana już Usługa zostanie przeniesione do nowej taryfy. Klient ma prawo
korzystać z Usługi na warunkach niniejszej Oferty.
c) ofertę w Era Mix inną niż ta, o której mowa w punkcie 16 b) lub na ofertę w systemie abonamentowym, aktywowana
już Usługa nie zostanie przeniesiona do nowej oferty. Niewykorzystane minuty z Usługi nie zostaną również
przeniesione.
17. Z zastrzeżeniem pkt. 13 powyżej, Usługa łączy się z innymi Ofertami Promocyjnymi dostępnymi dla Użytkowników
systemu Tak Tak, z których Klient korzysta, o ile warunki tych ofert nie stanowią inaczej.
18. Aktywacja Usługi oznacza akceptację niniejszych Warunków Oferty Promocyjnej przez Klienta.
19. Operator zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszej Oferty w dowolnym terminie, co będzie skutkować brakiem
możliwości jej aktywowania. Informacja o odwołaniu niniejszej Oferty zostanie podana do publicznej wiadomości na
stronie internetowej Operatora: www.era.pl.
20. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej Ofercie, zastosowanie mają postanowienia wiążącego Klienta regulaminu
świadczenia usług telekomunikacyjnych przez operatora oraz cennika.

Biuro Obsługi Użytkownika: *96021 lub 602 960 2002
1
2

Połączenie z serwisem automatycznym jest bezpłatne na terenie Polski, opłata za połączenie z konsultantem zgodna z cennikiem.
Opłata za połączenie zgodna z cennikiem sieci, z której wykonywane jest połączenie..

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 0000029159, NIP 526-10-40-567, Regon: 011417295, o kapitale zakładowym w
wysokości 471 mln PLN

2/2

