Pakiet 45 Minut
Warunki Oferty Promocyjnej Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o. o. , operatora sieci Era („Oferta”)
Czas trwania Oferty:
Nazwa Oferty:
Oferta promocyjna dotyczy:

od 11.02.2010 r. do odwołania
Pakiet 45 Minut („Usługa”)
możliwości wykonywania połączeń głosowych w ramach przyznanego pakietu minut

Opis oferty promocyjnej:
9,08 zł z VAT

Cena za Pakiet

Aktywacja, sprawdzenie stanu
oraz terminu ważności Pakietu

Pakiet zawiera
Sposób rozliczania minut
zawartych w Pakiecie

•
•
•
•

Ekspresowe menu *100#
w serwisie internetowym na stronie www.itaktak.pl
w automatycznym serwisie dzwoniąc pod numer *9602
kontaktując się z konsultantem Biura Obsługi Użytkownika, wybierając „0” pod
numerem *9602
45 minut do Abonentów sieci Era, Użytkowników systemu Tak Tak i krajowych sieci
stacjonarnych
Zgodnie z usługą naliczania w posiadanej taryfie

Warunki Oferty:
1.

Niniejsza oferta promocyjna dotyczy Abonentów oferty promocyjnej TakTak Fon z taryfą Nowy Tak Tak Fon w Era
Mix (dalej łącznie „Klienci” lub „Klient”), którzy w terminie obowiązywania Oferty aktywują w sposób określony w
tabeli Pakiet 45 Minut zwany dalej „Pakietem”.

2.

Nie ma możliwości rezygnacji z zamówionego Pakietu. Deaktywacja aktywnego Pakietu nie jest możliwa.

3.

Minuty zawarte w Pakiecie można wykorzystać na połączenia do Abonentów sieci Era, Użytkowników systemu Tak
Tak i na krajowe numery stacjonarne. Minuty zawarte w Pakiecie nie mogą być wykorzystane do: połączeń w
roamingu, transmisji danych, połączeń wideo, połączeń na numery: 9602, *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, numerów Poczty głosowej,
Numerów alarmowych, usługowych i specjalnych, Numerów Premium.

4.

Minuty zawarte w Pakiecie są wykorzystywane przed zgromadzonymi na koncie Erajednostkami, oraz przed
zgromadzoną na koncie kwotą w złotych.

5.

Klient może zamówić Pakiet, jeśli spełnione zostaną jednocześnie następujące warunki:
a) Konto Klienta jest ważne na połączenia wychodzące, (jeśli konto Klienta jest ważne na połączenia
przychodzące, ale nie jest ważne na połączenia wychodzące, aktywacja Pakietu, zlecenie zamówienia zostanie
odrzucone, o czym Klient zostanie poinformowany SMS-em)
b) Stan konta jest równy, co najmniej cenie za Pakiet.

6.

Klient może zamówić nieograniczoną ilość Pakietów, pod warunkiem, że:
a) Liczba zgromadzonych na koncie minut z terminem ważności nie będzie większa niż 1500
b) Ilość środków zgromadzonych na koncie, wyrażonych w złotych, wystarczy na aktywację Pakietów.

7.

Minuty zawarte w Pakiecie są możliwe do wykorzystać w ciągu 30 dni od daty Aktywacji Pakietu określonej w pkt 10
poniżej, po tym terminie przepadają.
Biuro Obsługi Abonenta: *96021 lub 602 960 2002

1
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.
2
Opłata zgodna z cennikiem Operatora, z którego wykonywane jest połączenie.
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8.

Jeżeli w okresie 30 dni od daty Aktywacji Pakietu, do konta Klienta zostaną dodane kolejne terminowe minuty,
wówczas liczba zgromadzonych minut sumuje się, a data ich ważności:
a) pozostaje bez zmian, jeśli ważność nowo nabytych minut z terminem ważności jest krótsza niż tych, które były
już zgromadzone na koncie
b) jest naliczana od nowa, zgodnie z datą ważności nowo nabytych minut terminowych, jeśli data ważności nowo
nabytych minut z terminem ważności jest dłuższa niż tych, które już były zgromadzone na koncie
c) zostaje zablokowana, jeśli Klient korzysta z usługi Rozmowy za Grosze, do czasu deaktywacji Usługi, o czym
mowa w pkt. 9.

9.

Klient nie może zamówić Pakietu, jeśli posiada aktywną usługę Rozmowy za Grosze. Jeśli Klient nie wykorzystał
wszystkich minut terminowych pochodzących z Pakietu i aktywuje usługę Rozmowy za Grosze, naliczanie terminu
ważności niewykorzystanych minut terminowych zostaje wstrzymane do czasu deaktywacji usługi Rozmowy za
Grosze. Do czasu deaktywacji usługi Rozmowy za Grosze, Klient może wykorzystywać minuty terminowe z Pakietu
na: połączenia do Abonentów sieci Era Linia Domowa oraz do Abonentów sieci Era Linia Biznesowa oraz na
połączenia na numery stacjonarne poza siecią Era.. Od momentu deaktywacji usługi Rozmowy za Grosze,
naliczanie terminu ważności minut terminowych zawartych w Pakiecie zostaje wznowione.

10. Aktywacja Pakietu nastąpi w ciągu 72 godzin od momentu złożenia zlecenia przez Klienta i zostanie potwierdzona
SMS-em.
11. Nie ma możliwości aktywacji Pakietu na innym numerze telefonu niż ten, z którego zostało wysłane zlecenie
Aktywacji Pakietu.
12. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają postanowienia wiążącego Klienta
regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez operatora oraz cennika.
13. 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. Odwołanie niniejszej Oferty nie będą mieć wpływu na możliwość
wykorzystania minut terminowych z aktywowanego uprzednio Pakietu.
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