Niniejsze warunki Oferty Promocyjnej PTC Sp. z o.o. skierowane są do obecnych Abonentów sieci Era i określają zasady i zakres oferty zwanej
dalej „Migracje w ramach obowiązujących taryf dla obecnych Abonentów sieci Era” dostępnej dla Abonentów sieci Era (zwanych dalej
„Abonentami” lub „Abonentem” w zależności od kontekstu) w okresie od dnia 19.05.2010r. do odwołania jednak nie dłużej niż do dnia
05.01.2011r.
1.

Oferta „Migracje w ramach obowiązujących taryf dla obecnych Abonentów sieci Era” umożliwia dotychczasowym Abonentom
zmianę aktualnie posiadanej taryfy na jedną z taryf Rodzinnych lub Nowa Era Domowa na warunkach określonych poniżej, o ile nie
ograniczają tego warunki oferty, z których obecnie Abonent korzysta i może odbyć się wg zasad określonych przez Operatora. Oferta nie
dotyczy zmian z taryf Pakiet Biznes Firma i Nowy Pakiet Biznes Firma.

2.

Warunki dla Abonentów wybierających taryfy Rodzinne

2.1. jeśli przed zmianą taryfy Abonent posiada taryfę o niższej opłacie abonamentowej (pod uwagę brana jest cena taryfy z cennika bez
uwzględnienia upustów), zmiana taryfy jest bezpłatna.
2.2. jeśli przed zmianą taryfy Abonent posiada taryfę o równej lub wyższej opłacie abonamentowej (pod uwagę brana jest cena taryfy z
cennika bez uwzględnienia upustów), zmiana taryfy możliwa jest wyłącznie wtedy, gdy nie ograniczają jej warunki obecnej Umowy.
Opłata za zmianę taryfy wynosi 50,41 zł brutto.
2.3. jeśli dyspozycja zmiany taryfy nastąpi w trakcie trwania Umowy terminowej, Abonent może dokonać zmiany na taryfę o wyższej opłacie
abonamentowej niż aktualnie posiadana (pod uwagę brana jest cena taryfy z cennika bez uwzględnienia upustów) z uwzględnieniem
zasad opisanych w pkt. 6, w takim przypadku zmiana taryfy jest bezpłatna.
2.4. zmiana taryfy na taryfę o niższej lub równej opłacie abonamentowej w czasie trwania Umowy terminowej nie jest możliwa.
3.

Warunki dla Abonentów wybierających taryfę Nowa Era Domowa.

3.1. jeśli dyspozycja zmiany taryfy nastąpi w trakcie trwania Umowy terminowej, Abonent posiadający obecnie taryfę Era Firmowa 10 lub Era
Domowa może ją zmienić na taryfę Nowa Era Domowa, pod warunkiem, że dodatkowo uruchomi dowolny jeden pakiet obniżający
koszty rozmów i do końca trwania Umowy terminowej utrzyma, co najmniej jeden taki pakiet aktywny.
3.2. zmiana taryfy na taryfę o niższej opłacie abonamentowej w czasie trwania Umowy terminowej nie jest możliwa.
3.3. jeśli dyspozycja zmiany taryfy nastąpi po zakończeniu umowy terminowej, zmianę na taryfę Nowa Era Domowa może zrealizować
Abonent, który obecnie posiada taryfę Era Firmowa 10 lub Era Firmowa 85 lub Era Domowa.
3.4. Abonent za zmianę taryfy na taryfę o niższej opłacie abonamentowej niż posiadana aktualnie zapłaci 50,41 zł brutto.
3.5. zmiana taryfy na taryfę o wyższej opłacie abonamentowej jest bezpłatna.
3.6. Abonent wybierający taryfę Nowa Era Domowa nie ma możliwości zmiany taryfy na taryfy dostępne w ramach innych ofert
promocyjnych.
4.

Każdy Abonent, który w okresie obowiązywania oferty promocyjnej zmieni taryfę, z której obecnie korzysta, na jedną z taryf określonych
w pkt. 1 w ramach niniejszej oferty, akceptuje postanowienia niniejszych warunków oferty promocyjnej.

5.

Jeżeli zmiana taryfy wiąże się z rezygnacją przez Abonenta z dotychczasowego cennika i wyborem przez Abonenta nowego cennika
taryfowego, to z chwilą złożenia przez Abonenta dyspozycji zmiany taryfy na warunkach niniejszej promocji, Abonent przyjmuje do
wiadomości, iż nie jest możliwe jej cofnięcie, ani powrót do poprzedniej taryfy.

6.

W przypadku zmiany taryfy w obrębie jednego cennika taryfowego zastosowanie mają zapisy regulaminu oferty promocyjnej, w ramach,
której została podpisana Umowa lub Aneks do Umowy, w przypadku braku takich uregulowań zastosowanie będą miały zapisy z cennika
taryfy obecnie obowiązującej na koncie Abonenta.

7.

W przypadku zmiany taryfy, która wiąże się z przejściem na nowy cennik wszystkie usługi niedostępne w nowym cenniku zostaną
wyłączone.

8.

Z chwilą realizacji dyspozycji oferty, o której mowa w pkt. 1, Usługi Telekomunikacyjne będą świadczone wg warunków określonych w
Cenniku Taryf Rodzinnych lub Cenniku taryfy Nowa Era Domowa.

9.

PTC zastrzega sobie prawo do realizacji zmiany taryfy, zgłoszonej przez Abonenta w terminie do 7 dni licząc od daty takiego zgłoszenia.

10.

Zmiana na taryfy wskazane w pkt.1 powoduje anulowanie wszystkich dotychczas uzyskanych przywilejów, które Abonent nabył w
związku z jakimikolwiek wcześniej zawartymi Umowami z PTC (w tym między innymi: Umowami z Abonentem Kluczowym, Umowami o
Świadczenie Usług Dodanych lub Umowami o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych – Oferta Specjalna, Aneksami do Umów o
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Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych), w tym przywileje dotyczące ulg dla kombatantów i niepełnosprawnych. Zmiana nie powoduje
utraty przywilejów uzyskanych w ramach programu Era Premia, pakietów Minut Ekstra i Minut Ekstra Biznes przyznawanych w ramach
Aneksów do Umów dla Stałych oraz przywilejów uzyskanych z innych akcji promocyjnych prowadzonych przez Operatora chyba, że
regulamin danej oferty określi inne zasady.
11.

Zmiana na jedną z taryf Rodzinnych powoduje dezaktywację usługi Sieć Korporacyjna na koncie numeru, na którym taka migracja
nastąpi.

12.

W przypadku sprzeczności tej oferty z innymi, z których Abonent skorzystał w przeszłości, nadrzędność przy interpretacji będą miały
postanowienia niniejszej oferty.

13.

W sprawach nieuregulowanych, zastosowanie mają odpowiednie przepisy regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych na rzecz
abonentów.

14.

Operator zastrzega sobie prawo określenia wyjątków od zasad określonych w pkt. 2 i 3.

15.

PTC zastrzega sobie prawo do zmiany taryf Rodzinnych oraz Nowa Era Domowa na taryfy aktualnie udostępnione w sieci Era,
z zastrzeżeniem, iż miesięczna opłata abonamentowa nowej taryfy nie może być wyższa niż aktualna miesięczna opłata
abonamentowa.
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