MIĘDZY NAMI
Oferta Promocyjna dla Użytkowników systemu Tak Tak w sieci Era

Regulamin Oferty Promocyjnej Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o. o., Operatora sieci Era

Czas obowiązywania oferty:
Nazwa oferty:

od dnia 18.04.2011 r. do dnia 13.07.2011 r.
MIĘDZY NAMI

Warunki oferty:
1.

Z oferty mogą skorzystać Użytkownicy systemu Tak Tak (zwani dalej Klientami), którzy aktywują
usługę promocyjną MIĘDZY NAMI („zwaną dalej „Usługą”).

2.

Usługa polega na możliwości wykonywania bezpłatnych połączeń głosowych na teranie Polski
między dwoma numerami w systemie Tak Tak, z których jeden jest osobą „Zapraszającą”, a drugi
osobą „Zapraszaną”, na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.
•

Osoba „Zapraszająca” – tj. taka, która wykonała pierwsze połączenie z danego numeru Tak Tak
do dnia 17.04.2011 r. (włącznie);

•

Osoba „Zapraszana” – tj. taka, która wykonała pierwsze połączenie z danego numeru Tak Tak w
okresie trwania promocji.

3.

Aktywacji usługi (tj. zaproszenie drugiego numeru w systemie Tak Tak do włączenia wzajemnych
bezpłatnych połączeń) może dokonać wyłącznie osoba „Zapraszająca”. Sposób aktywacji zgodnie z
wytycznymi w pkt. 5 niniejszego Regulaminu.

4.

Aktywacja usługi jest bezpłatna i następuje po spełnieniu łącznie następujących warunków i w
następującej kolejności:
•

zaproszenie do udziału w Usłudze musi zostać wysłane przez osobę Zapraszającą w ciągu 5
pełnych dni kalendarzowych od wykonania przez osobę Zapraszaną pierwszego połączenia, ale
nie później niż do 13.07.2011r.;

•

potwierdzenie/odrzucenie przyjęcia zaproszenia do udziału w Usłudze z numerem telefonu
należącym do osoby Zapraszającej musi zostać potwierdzone przez osobę Zaproszoną w ciągu
72 godzin od momentu otrzymania SMSem informacji o zaproszeniu do udziału w Usłudze, ale
nie później niż do 13.07.2011 r. – zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 5. Brak potwierdzenia
chęci udziału w Usłudze jest traktowane jako rezygnacja z uczestnictwa w Usłudze.
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5.

Zarządzanie Usługą jest możliwe za pośrednictwem Konsultanta lub w serwisie iTakTak, a także w
poniższy sposób:
Zaproszenie do udziału w Usłudze:

wpisanie kodu ekspresowego:

możliwe tylko przez Klienta Zapraszającego:

*100*70*nr telefonu osoby Zaproszonej#
wysłanie bezpłatnego SMS na numer 670 o treści:
•

Potwierdzenie przyjęcia udziału w usłudze
Między Nami przez osobę Zaproszoną:

TAK (jeśli Klient otrzymał zaproszenie tylko
od jednej osoby)

lub
•

TAK.nr telefonu osoby Zapraszającej (jeśli
Klient otrzymał zaproszenie od jednej lub
więcej osób)

wysłanie bezpłatnego SMS na numer 670 o treści:
•
Odrzucenie zaproszenia przez osobę
Zaproszoną:

lub
•

Wycofanie zaproszenia przez osobę
Zapraszającą (możliwe tylko wtedy, gdy osoba
Zaproszona jeszcze nie przyjęła zaproszenia):
Sprawdzenie statusu i daty ważności Usługi:

NIE (jeśli Klient otrzymał zaproszenie tylko od
jednej osoby)

NIE.nr telefonu osoby Zapraszającej (jeśli
Klient otrzymał zaproszenie od jednej lub
więcej osób)
wpisanie kodu ekspresowego:
*100*70*2*nr telefonu osoby Zaproszonej#
wpisanie kodu ekspresowego *100*70#

6.

Połączenia głosowe na terenie Polski między aktywowanymi w usłudze Między Nami numerami są
bezpłatne, pod warunkiem, że jednorazowo takie połączenie trwa nie dłużej niż 30 minut. Od 31
minuty opłata za połączenie jest naliczana zgodnie z cennikiem taryfy lub usługi, z której Klient
korzysta.

7.

Usługa jest aktywna przez okres 366 dni od momentu potwierdzenia jej aktywacji.

8.

W momencie przystąpienia do Usługi przez Klienta Zaproszonego, ważność jego konta na
połączenia wychodzące jest przedłużana zgodnie z datą ważności obowiązywania Usługi. Data
ważności konta na połączenia przychodzące jest o 31 dni dłuższa od daty ważności Usługi.

9.

Aktywacja Usługi nastąpi w ciągu 72 godzin od momentu potwierdzenia chęci udziału w usłudze
Miedzy Nami przez osobę Zaproszoną i zostanie potwierdzona SMSem zarówno do osoby
Zaproszonej, jak i Zapraszającej.

10. W przypadku odrzucenia zaproszenia przez osobę Zapraszaną, osoba Zapraszająca zostanie o tym
fakcie poinformowana SMSem. Wówczas Zapraszający ma możliwość zaproszenia innej osoby do
udziału w Usłudze. Odrzucenie zaproszenia danej osoby Zapraszającej, następuje także na skutek
przyjęcia zaproszenia przez osobę Zapraszaną od innej osoby Zapraszającej.

Biuro Obsługi Użytkownika: *96021 lub 602 960 2002

2

1

Numer dostępny jest dla kart Tak Tak i Era Mix. Połączenie z serwisem automatycznym jest bezpłatne na terenie Polski. W przypadku połączenia
z Konsultantem, naliczana jest jedynie opłata w wysokości 2,44 zł. z VAT, niezależnie od czasu trwania połączenia.
Opłata zgodna z cennikiem Operatora, z którego wykonywane jest połączenie.

2

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

11. Do momentu potwierdzenia przyjęcia zaproszenia przez osobę Zapraszaną, osoba Zapraszająca ma
możliwość wycofania zaproszenia i zlecenia zaproszenia innej osoby. Jeśli usługa już jest aktywna
na koncie – Klient nie ma możliwości zmiany numeru wskazanego w ramach Usługi.
12. W ramach Usługi Miedzy Nami można mieć bezpłatne połączenia tylko z jednym numerem.
13. W usłudze Między Nami nie można wprowadzić numeru wybranego w usłudze Numerki za Grosze.
14. Samodzielna dezaktywacja przez Klienta aktywnej usługi jest niemożliwa. Usługa wygasa
automatycznie na danym numerze telefonu Tak Tak po 366 dniach od momentu jej aktywacji (o ile
postanowienia ofert promocyjnych Operatora nie będą stanowiły inaczej) lub na skutek zmiany
systemu Tak Tak na inny system w sieci Era lub u innego Operatora.
15. Usługa nie dotyczy:
•

roamingu, połączeń przekierowanych, połączeń wideo, połączeń na numery specjalne i
usługowe;

•

kart SIM Tak Tak pochodzących z oferty DuoStarter.

16. Korzystając z warunków niniejszej promocji, Klient nie może używać karty SIM do:
(a) maszynowego (ruch typu „maszyna do maszyny” lub „maszyna do użytkownika”) generowania
połączeń,
(b) 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.
17. Naruszenie któregokolwiek z zakazów, o których mowa powyżej, stanowi dla Operatora podstawę do
rozwiązania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych ze skutkiem natychmiastowym.
18.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają postanowienia
wiążącego Klienta regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez operatora oraz
cennika.

19. Operator zastrzega sobie prawo do wycofania niniejszej oferty w dowolnym terminie lub zmiany
niniejszych warunków. Informacja o zmianach bądź o wycofaniu niniejszej oferty zostanie podana do
publicznej wiadomości na stronie internetowej operatora: www.era.pl.
20. Skorzystanie z niniejszej Oferty przez Klienta oznacza akceptację przez niego niniejszego
Regulaminu.
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