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Warunki Oferty Promocyjnej „Taniej do wszystkich w Era, Orange, Plus i na stacjonarne” w Era Mix 

Nowa oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., operatora sieci Era 
 

I. Opis oferty 
 
Czas trwania promocji: od 15.09.2010 r. do odwołania, ale nie dłużej niż do 30.11.2010 r. 

Nazwa promocji: Taniej do wszystkich w Era, Orange, Plus i na stacjonarne. 

Promocja dotyczy: Pakiet promocyjny 35 minut w cenie 10 zł z VAT co oznacza możliwość wykonywania połączeń głosowych po promocyjnych stawkach 0,29 zł za minutę połączenia do sieci Era, 

Orange, Plus i na stacjonarne. 

 

Cena za pakiet 10 zł z VAT 

Aktywacja pakietu promocyjnego 

w Ekspresowym Menu wprowadzając kod *100# 
lub  

w automatycznym serwisie pod numerem *9602 
lub 

u konsultanta Biura Obsługi Użytkownika pod numerem *9602 

Pakiet zawiera 35 minut do sieci Era, Orange, Plus i na stacjonarne 

 

 

II. Warunki przystąpienia do Oferty Promocyjnej ”Taniej do wszystkich w Era, Orange, Plus i na stacjonarne” 
 
Z oferty może skorzystać osoba (zwana dalej Klientem), która została Abonentem Era Mix po 16.11.2009 r. i wybrała jedną z następujących taryf: Nowa Era Mix 15, Nowa Era Mix 25, Nowa 

Era Mix 50 lub Nowa Era Mix 75: 

1. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest aktywacja pakietu promocyjnego „Taniej do wszystkich w Era, Orange, Plus i na stacjonarne” (zwanego dalej pakietem promocyjnym) zgodnie z 

zasadami opisanymi poniżej. 

2. Promocyjny pakiet może zostać aktywowany pod warunkiem, iż na koncie monetarnym znajdują się środki (kwota wyrażona w złotych), które wystarczą na aktywację pakietu. 

3. Promocyjny pakiet może być aktywowany: 

• w Ekspresowym Menu wprowadzając kod *100#, 

• w automatycznym serwisie pod numerem *9602, 

• u konsultanta Biura Obsługi Użytkownika pod numerem *9602 

4. Minuty zawarte w pakiecie promocyjnym można wykorzystać na połączenia do krajowych operatorów stacjonarnych oraz operatorów komórkowych: Era, Orange, Plus z wyłączeniem 

Abonentów lub Użytkowników Cyfrowy Polsat SA oraz P4 Sp. z o.o. (Play) a także do Abonentów lub Użytkowników dostawców świadczących usługi telekomunikacyjne z 

wykorzystaniem sieci tych operatorów. 

5. Minuty zawarte w pakiecie promocyjnym mogą być wykorzystane jedynie na połączenia głosowe, bez uwzględnienia połączeń przekierowanych, 

6. W ramach pakietu promocyjną stawką nie są objęte połączenia międzynarodowe oraz realizowane w Roamingu, transmisja danych, numery Poczty głosowej, Numery alarmowe, 

usługowe i specjalne, Numery Premium a także bezpłatnych linii, 

7. Aktywacja pakietu promocyjnego nastąpi w ciągu 72 godzin od momentu złożenia przez Klienta zlecenia i zostanie potwierdzona SMS-em. 

8. Minuty z promocyjnego pakietu Klient może wykorzystać w terminie 30 dni kalendarzowych od momentu otrzymania potwierdzenia aktywacji pakietu. 

9. Niewykorzystane w ciągu 30 dni kalendarzowych minuty z promocyjnego pakietu nie przechodzą na kolejny miesiąc i przepadają. 

10. Kolejność wykorzystywania minut wliczonych w pakiet promocyjny: 

1. Taniej z 1 wybraną osobą 

2. Taniej z 3 wybranymi osobami 

3. Taniej z 5 wybranymi osobami 

4. Weekendy 200 

5. Wieczory i weekendy 200 

6. Era i stacjonarne 35 

7. Taniej do wszystkich w Era, Orange, Plus i na stacjonarne 

8. Tanie SMS-y i MMS-y 

9. Erajednostki 

10. Jednostki zawarte w ramach środków pochodzących z Minimalnego doładowania konta i uzupełnień konta 

11. Klient może jednorazowo zamówić jeden pakiet. 

12. Klient może zamówić maksymalnie 10 pakietów w trakcie 30 dni kalendarzowych. 

13. Jeżeli w okresie 30 dni kalendarzowych od momentu aktywacji pakietu promocyjnego Klient zamówi kolejny pakiet, wówczas liczba minut z poszczególnych pakietów promocyjnych jest 

sumowana, a termin ich ważności jest zgodny z ważnością pakietu promocyjnego zamówionego jako ostatni. 

14. Klient może sprawdzić stan wykorzystania minut z pakietu promocyjnego oraz terminu ich ważności:  

• w Ekspresowym Menu wprowadzając kod *100#, 

• w automatycznym serwisie pod numerem *9602, 

• u Konsultanta Biura Obsługi Użytkownika pod numerem *9602 

15. Nie ma możliwości rezygnacji z zamówionego pakietu promocyjnego. 

16. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie ma Załącznik cenowy taryf Nowa Era Mix w systemie Era Mix, Załącznik cenowy Usługi dla taryf Nowa Era Mix w 

systemie Era Mix oraz Regulamin oferty specjalnej dla usług Zawieszenie połączenia, Połączenia konferencyjne, Oczekiwanie na połączenie dla Abonentów Ofert w Era Mix: „Tak Tak 

Fon”, „Taryfa Era Fun” i „Mega Fun”, „Abonentów Taryf Nowa Era Mix”. 
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17. Klient potwierdza, że jest mu wiadome, iż nie ma prawa: 

A) za pomocą karty SIM wydanej przez Operatora (dalej „Karta SIM”) kierować ruchu z sieci innych operatorów do sieci Era lub innych sieci telekomunikacyjnych, 

B) wykorzystywać karty SIM w urządzeniu realizującym funkcje zakończenia sieci stałej lub działającym na podobnej zasadzie (Fixed Cellular Terminal – FCT), chyba że jest to dokonywane 

na podstawie odrębnej umowy zawartej z Operatorem, przewidującej wyraźnie taką możliwość, 

C) generowania sztucznego ruchu, to jest w szczególności ruchu, który nie służy nadawaniu, odbiorowi lub transmisji informacji, bądź, którego celem jest wygenerowanie pewnej ilości lub 

czasu połączeń. 

18. Klient potwierdza, że jest mu wiadome, że naruszenie któregokolwiek z zakazów, o których mowa w pkt. 17, stanowi dla Operatora podstawę do rozwiązania Umowy o Świadczenie 

Usług Telekomunikacyjnych ze skutkiem natychmiastowym. 

19. Informacje dotyczące zmian oraz wycofania niniejszej oferty będą publikowane na stronie internetowej www.era.pl. 

20. Zlecenie aktywacji pakietu promocyjnego złożone przed terminem zakończenia oferty zostaną przez Operatora zrealizowane. 

21. Skorzystanie z niniejszej Oferty przez Abonenta oznacza akceptację przez niego niniejszego Regulaminu. 

http://www.era.pl/

