
 
 

SMS-y i MMS-y za grosze 
Warunki Oferty Promocyjnej Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o. o., operatora sieci Era („Oferta”) 

 

Czas obowiązywania Oferty: od 01. 04. 2010 r. do odwołania. 

Nazwa Oferty:   SMS-y i MMS-y za grosze 

 
Opis oferty promocyjnej SMS-y i MMS-y za grosze: 

Pakiet zawiera 600 SMS-ów wymiennych na 100 MMS-ów 

Cena SMS-a w Pakiecie 
 

0,01 zł z VATT

Cena MMS-a w Pakiecie 
 

0,06 zł z VATT

Opłata za Pakiet 
 

6 zł z VAT

Aktywacja Pakietu 
 
 

• poprzez wysłanie 
Ekspresowego kodu 
*123*1*1#  

Sprawdzenie stanu oraz 
terminu ważności Pakietu 

• poprzez wysłanie 
Ekspresowego kodu  
*103*1# 

• 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 
 
Warunki Oferty: 

1. Niniejsza oferta promocyjna dostępna jest dla Użytkowników systemu Tak Tak korzystających z taryfy Tak Tak 
HOT, którzy w terminie obowiązywania Oferty aktywują Pakiet SMS-y i MMS-y za grosze zwany dalej „Pakietem”. 

2. Użytkownik w ramach Pakietu może wysłać maksymalnie do 600 SMS-ów lub do 100 MMS-ów w trakcie 30 dni od 
dnia Aktywacji Pakietu. Wiadomości SMS i MMS wysłane po upływie 30 dni od daty Aktywacji Pakietu lub po 
wykorzystaniu wszystkich SMS-ów lub MMS-ów dostępnych w ramach Pakietu, rozliczane będą zgodnie z Cennikiem 
taryfy Tak Tak HOT w systemie Tak Tak w sieci Era. 

3. Z Pakietu rozliczane będą SMS-y i MMS-y wysyłane w obrębie kraju, do Abonentów sieci Era i Użytkowników 
systemu Tak Tak. Z Pakietu nie będą rozliczane SMS-y i MMS-y specjalne, bezpłatne, usługowe i głosowe oraz SMS-y 
wysyłane w usłudze SIMextra. Z Pakietu nie będą rozliczane również: MMS-y wysłane na adres e-mail oraz SMS-y 
wysyłane na numery rozpoczynające się od „004800” i „004801”.Taryfikacja pozostałych połączeń jest zgodna z 
Cennikiem taryfy Tak Tak HOT w systemie Tak Tak w sieci Era. 

4. Użytkownik może aktywować Pakiet, jeśli zostaną spełnione łącznie dwa warunki: 
a) konto Użytkownika jest ważne na połączenia wychodzące, (jeśli konto jest ważne na połączenia przychodzące, ale 
nie jest ważne na połączenia wychodzące, aktywacja Pakietu nie będzie możliwa i zostanie odrzucona) oraz; 
b) stan konta jest równy, co najmniej opłacie za Pakiet  

5. Aktywacja Pakietu nastąpi w ciągu 72 godzin od przyjęcia przez Operatora zamówienia i zostanie potwierdzona 
SMS-em. 

6. SMS-y i MMS-y z Pakietu można wykorzystać, gdy konto jest aktywne na połączenia wychodzące. 

Biuro Obsługi Użytkownika: *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. 
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 
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7. Zmiana taryfy Tak Tak HOT na inną taryfę w systemie Tak Tak w sieci Era, ponowna zmiana na taryfę Tak Tak Hot 
lub zmiana na inną taryfę w ofercie Tak Tak FON w systemie Era Mix, nie powoduje dezaktywacji Pakietu, a saldo i 
ważność niewykorzystanych jednostek zostają przeniesione,. 

8. Utrata ważności konta w systemie Tak Tak nie wydłuża czasu ważności Pakietu. Pakiet nie zostaje deaktywowany, 
jeżeli konto Użytkownika z aktywnym Pakietem utraci ważność na połączenia wychodzące.  

9. Pakiet jest wykorzystywany w pierwszej kolejności, przed Erajednostkami, minutami z terminem ważności oraz 
środkami na koncie (wyrażonymi w złotych), ale po Złotówkach do sieci Era.  

10. Jednorazowo można zamówić maksymalnie 1 Pakiet, aktywacja kolejnych pakietów jest możliwa po wykorzystaniu 
całego Pakietu, lub upływie 30 dni od aktywacji uprzednio zakupionego Pakietu 

11. Pakiet nie może być dezaktywowany.  

12. W kwestiach nieuregulowanych niniejszej Ofercie, zastosowanie mają postanowienia wiążącego Klienta 
regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Operatora oraz cennika. 

13. Operator zastrzega sobie prawo do odwołania 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 będzie mieć wpływu na możliwość 
wykorzystania SMS-ów lub MMS-ów z aktywowanego uprzednio Pakietu. 

 

http://www.era.pl/

