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KOD PROMOCJI B64/10 

 
 
 
 
 

Warunki Oferty Promocyjnej „Miles&More” w sieci Era („Oferta”) 

Oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o. o.,  
Operatora sieci Era (zwanego dalej Operatorem) 

Opis oferty 
 
Czas trwania promocji: od 01.01.2011 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.12.2011 r. 
 
Promocja dotyczy:  programu Miles&More w sieci Era 
 

1) Każdy przedsiębiorca w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa, otrzyma dodatkowo 10000 mil premiowych programu Miles&More, jeśli w okresie 

obowiązywania Oferty spełni jeden z poniżej wymienionych warunków: 

a) zakupi aktywację z usługą blueconnect biznes 98 w ramach Oferty Promocyjnej ”blueconnect biznes 300MB / 38 / 48 / 78 / 98” w sieci Era”; 

b) zawrze Aneks do Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych w ramach oferty opartej na usłudze „blueconnect biznes 118”; 

c) skorzysta z dowolnej, aktualnej promocji blueconnect z notebookiem/netbookiem; 

d) Zakupi aktywację na Warunkach Oferty Promocyjnej lub Oferty Specjalnej lub Umowy Ramowej lub zawrze Aneks do Umowy o Świadczenie Usług 

Telekomunikacyjnych z taryfą Pakiet dla Biznesu 400, lub  Pakiet dla Biznesu240, lub Nowa Firma 1000 lub Nowa Firma 600 

2) Z Oferty można skorzystać u Doradców Biznesowych oraz w Salonach lub w Sklepach Era. 

3) Z Oferty może skorzystać każdy uprawniony, który: 

a) w okresie obowiązywania oferty spełni jeden z warunków opisanych w pkt 1 oraz,  

b) okaże przedstawicielowi Operatora ważną kartę programu Miles&More, którego jest uczestnikiem, wypełni Oświadczenie będące załącznikiem 

do niniejszej Oferty (zwane dalej Oświadczeniem) oraz dołączy je wraz z kserokopią karty Miles&More do dokumentów wymaganych do 

podpisania Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych (zwanej dalej „Umową”) lub do podpisania Aneksu do Umowy o Świadczenie Usług 

Telekomunikacyjnych (zwanej dalej „Aneksem”). 

4) Mile programu Miles&More nie zostaną naliczone, jeśli do dokumentów wymaganych do podpisania Umowy lub Aneksu do Umowy w ramach ofert 

wymienionych w pkt. 1 w momencie podpisywania Umowy lub Aneksu do Umowy, nie zostanie dołączone wypełnione Oświadczenie oraz kserokopia ważnej 

karty programu Miles&More, na którą mają zostać naliczone mile w ramach niniejszej Oferty. Mile nie zostaną naliczone, jeśli kserokopia karty programu 

Miles&More wraz z wypełnionym Oświadczeniem zostaną przedłożone przedstawicielowi Operatora w terminie późniejszym niż termin podpisania Umowy 

lub Aneksu w ramach ofert wymienionych w pkt. 1. 

5) Pakiet mil premiowych będzie naliczony jednorazowo i przyznany nie później niż w ciągu 90 dni kalendarzowych od daty podpisania Umowy o Świadczenie 

Usług Telekomunikacyjnych lub Aneksu do Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych. 

6) Suma mil przyznanych w ramach niniejszej promocji na jedną kartę programu Miles&More i na jedna firmę (jeden nr Regon) nie może przekraczać 70.000 

mil w ciągu roku kalendarzowego. 

7) Skorzystanie z niniejszej Oferty oznacza wyrażenie przez Abonenta zgody na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 833), w zakresie niezbędnym do realizacji uprawnień wynikających z uczestnictwa przez 

uprawnionego uczestnika w programie Miles&More.  

8) Abonent oświadcza, że jest uczestnikiem programu Miles&More oraz, że zapoznał się z jego regulaminem. 

9) Abonenta, który skorzysta z niniejszej Oferty obowiązują Warunki Oferty Promocyjnej w sieci Era, w której zawarta została Umowa o Świadczenie Usług 

Telekomunikacyjnych lub Aneks do Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych oraz postanowienia Regulaminu Świadczenia Usług 

Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów. 

10) Operator odpowiada wyłącznie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług Telekomunikacyjnych na zasadach określonych w Regulaminie Świadczenia 

Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów oraz w Umowie o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych. 

11) Operator nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany w treści programu Miles&More. 

12) Operator zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszej Oferty w każdym czasie bez podania przyczyny, co nie będzie naruszać praw nabytych przez 

Abonenta.  

13) Pakiet mil przyznanych, zgodnie z niniejszą Ofertą, jest niezbywalny i nie podlega wymianie na jakikolwiek ekwiwalent. 

14) Mile premiowe przyznawane w niniejszej promocji podlegają zasadom programu Miles&More, którego współoperatorem są Polskie Linie lotnicze LOT S.A. 


