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Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02 - 222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000029159, kapitał zakładowy 471 000 000 zł,  

NIP 526-10-40-567, REGON 011417295 
 

 

Warunki oferty standardowej blueconnect starter 

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”) 

 

 

I. Postanowienia ogólne.   

 

 

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 wskazanego poniżej startera na warunkach wskazanych w niniejszej ofercie (dalej „Usługi”). 

1.2 Warunkiem koniecznym korzystania z Usług jest: 

a) posiadanie skonfigurowanego modemu obsługującego Kartę SIM systemu blueconnect starter lub 

b) skonfigurowanie oprogramowania obsługującego transmisję danych w telefonie obsługującym Kartę SIM systemu blueconnect starter w sposób umożliwiający połączenie 

tego telefonu  z Internetem. 

1.3 Niniejsza Oferta wchodzi w życie z dniem 01.01.2011 r. i jest ważna do odwołania lub do wyczerpania zapasów, nie później jednak niż do 30.06.2011 r.  

1.4 Ewentualne zmiany dotyczące niniejszych warunków  będą publikowane na stronie internetowych www.era.pl 

1.5  Mapa zasięgu sieci Operatora dla poszczególnych technologii transmisji danych ma charakter orientacyjny. Mapa ta jest dostępna na stronach www.era.pl. Jednocześnie Operator 

zastrzega sobie prawo do modyfikacji zasięgu swej sieci dla usług transmisji danych. 

1.6 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 . 

1.7 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 

regulaminów pierwszeństwo mają postanowienia niniejszego regulaminu. 

1.8 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 przez sprzęt komputerowy oraz zainstalowane na nim oprogramowanie, lub w związku ze zmianami 

dokonywanymi w tych urządzeniach przez Użytkownika we własnym zakresie. 

 

 

II. Produkty dostępne w ofercie blueconnect starter 

 

nazwa cena 
kwota do 

wykorzystania 

ważność konta na 

poł. wychodzące 

ważność konta na 

poł. przychodzące 

blueconnect starter 25zł 25 zł brutto 25 zł brutto jeden miesiąc * dwa miesiące * 

blueconnect starter 50 zł 

z kartą microSIM 
50 zł brutto 50 zł brutto jeden miesiąc * dwa miesiące * 

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

 

 

III. Informacja niebędąca częścią powyższych warunków: 

 

Komenda  Numer / Ekspresowy kod  
Informacje dotyczące opłat za połączenie z numerem / wysłanie Ekspresowego 

kodu z blueconnect startera 

Sprawdzenie stanu konta  

*101#  na terenie Polski i za granicą wysłanie kodu jest bezpłatne  

*9898  połączenie bezpłatne z obszaru Polski  

Administracja kontem 

 

Połączenie z Biurem Obsługi Użytkownika 

blueconnect starter 

*9602  

Serwis Automatyczny - bezpłatny na terenie Polski. 

Po wyborze opcji połączenia z Konsultantem Biura Obsługi Użytkownika naliczana 

jest opłata w wysokości 2,44 zł z VAT za połączenie 

602 960 200  opłata za połączenie zgodna z cennikiem sieci, z której wykonywane jest połączenie  

Administracja kontem *9797 połączenie bezpłatne z obszaru Polski 

Infolinia i pomoc techniczna 602 900 0,63 zł netto za minutę połączenia (0,77 zł z VAT) 

 

 


