Warunki oferty „blueconnect starter do iPad”
Oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. z siedziba: 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181, zarejestrowanej w Sadzie Rejonowym dla m. st.
Warszawy w XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem rejestrowym KRS 29159, NIP 526-10-40-567, Regon:
011417295, o kapitale zakładowym w wysokości 471 000 000 zł (dalej „Operator”)

Postanowienia ogólne.

I.

1.1 Niniejsze warunki określają zasady i zakres korzystania z Usług Telekomunikacyjnych w systemie blueconnect starter, świadczonych przez Operatora w związku z nabyciem przez
Użytkownika wskazanych poniżej produktów na warunkach wskazanych w niniejszej ofercie (dalej „Produkty”).
1.2 Warunkiem koniecznym korzystania z Usług Telekomunikacyjnych jest skonfigurowanie oprogramowania obsługującego transmisję danych w urządzeniu obsługującym Kartę SIM
systemu blueconnect starter w sposób umożliwiający połączenie tego urządzenia z Internetem.
1.3 Niniejsza Oferta wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2010 r. i jest ważna do odwołania lub do wyczerpania zapasów, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2010 r.
1.4 Mapa zasięgu sieci Operatora dla poszczególnych technologii transmisji danych ma charakter orientacyjny. Mapa ta jest dostępna na stronach www.era.pl.
1.5 Korzystanie z Usług oznacza akceptację niniejszych warunków, Regulaminu doładowań systemu blueconnect starter, Cennika blueconnect starter oraz odpowiednio Regulaminu

Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych w systemie Tak Tak na rzecz Użytkowników .
1.6 W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi warunkami, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu doładowań systemu blueconnect starter, Cennika blueconnect starter oraz
odpowiednio Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych w systemie Tak Tak na rzecz Użytkowników, przy czym w przypadku kolizji postanowień
pierwszeństwo mają postanowienia niniejszych warunków.
1.7 Operator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niedostępności świadczonych przez niego Usług wynikającej z nieosiągnięcia przez urządzenia Użytkownika parametrów
technicznych wymaganych do skorzystania z tych usług, w szczególności w związku z (1) używanym w tych urządzeniach oprogramowaniem lub (2) ze zmianami dokonywanymi w
tych urządzeniach przez Użytkownika we własnym zakresie.

Produkty dostępne w ofercie

II.

nazwa

Cena

dodatkowy pakiet
danych dostępny na
start

ważność konta na
poł. wychodzące

ważność konta na
poł. przychodzące

blueconnect starter 25zł dla iPad
z kartą microSIM

25,00 zł z VAT

500 MB

jeden miesiąc *

dwa miesiące *

blueconnect starter 50 zł dla iPad
z kartą microSIM

50,00 zł z VAT

2 GB

jeden miesiąc *

dwa miesiące *

* czas ważności konta na połączenia wychodzące i przychodzące liczony jest od momentu wykonania pierwszego połączenia wychodzącego, np. transmisja danych, połączenie głosowe, SMS

III.

Dodatkowe bonusy za doładowania
3.1 Dla produktów wymienionych w pkt. II niniejszych warunków, doładowanie konta określoną kwotą będzie premiowane dodatkowymi MB (megabajty, zwane dalej „MB GRATIS”) do
wykorzystania, zgodnie z tabelą poniżej:

• Doładowania kodami uzupełniającymi:
Nominał

MB GRATIS

150 zł

2048 MB (ważne przez 30 dni)

100 zł

2048 MB (ważne przez 30 dni)

50 zł

2048 MB (ważne przez 30 dni)

25 zł

500 MB (ważne przez 30 dni)

5 zł

-

• Doładowania elektroniczne:
Kwota uzupełnienia

MB GRATIS

50 zł - 500 zł

2048

MB (ważne przez 30 dni)

25 zł - 49 zł

500

(ważne przez 30 dni)

20 zł - 24 zł

-

5 zł - 19 zł

-

3.2 MB GRATIS są wykorzystywane w pierwszej kolejności, przed kwotą wynikającą z zasilenia konta, poprzez jego doładowanie kwotą określoną w pkt. 3.1 powyżej. Następnie
wykorzystywana jest kwota zasilenia konta.
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3.3 MB GRATIS mogą być wykorzystane jedynie na połączenia krajowe transmisji danych.
3.4 MB GRATIS mogą być wykorzystane w ciągu 30 dni od dnia ich przyznania.
3.5 W ramach MB GRATIS naliczanie odbywa się za każde rozpoczęte 100 kB, oddzielnie za dane wysyłane i odebrane na poziomie protokołu internetowego (IP); 1kB=1024B. Po
zakończeniu sesji lub o godz. 24:00 dane są zaokrąglane w górę, do pełnej jednostki taryfikacyjnej 100kB.
3.6 W przypadku skorzystania z MB GRATIS, przedłużenie ważności konta w systemie blueconnect starter nie ulega zmianie i reguluje je „Regulamin doładowań systemu blueconnect
starter”.
3.7 W sytuacji wygaśnięcia ważności konta w systemie blueconnect starter możliwość korzystania z połączeń, MB GRATIS i usług jest blokowana.
3.8 Korzystanie z MB GRATIS możliwe jest wyłącznie na terenie Polski i nie wpływa na wysokość opłat za transmisję danych poza granicami Polski.
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