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1 Połączenie z serwisem automatycznym jest bezpłatne na terenie Polski. Opłata za połączenie z konsultantem zgodna z cennikiem. 
2 Opłata za polaczenie zgodna z cennikiem Operatora, z którego sieci wykonywane jest połączenie. 
 
Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. z siedzibą: 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w XII 
Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem rejestrowym KRS 29159, NIP 526-10-40-567, Regon: 011417295, o kapitale 
zakładowym w wysokości 471 mln PLN 

 

 
 

Promocyjne przedłużenie ważności konta o 7 dni 
 

Warunki oferty promocyjnej Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o. o., Operatora sieci Era 
 
Czas obowiązywania oferty: od dnia 1.02.2011 r.  do 30.06.2011 r. 
 

Nazwa oferty: Promocyjne przedłużenie ważności konta o 7 dni dla Abonentów Ofert „Tak Tak Fon”, „Taryfa Era Fun”, 
„Mega Fun” 

 
Oferta dotyczy: Promocyjnego przedłużenia ważności konta, oferowanego przez Operatora w ramach dokonanego przez 
Abonenta doładowania. 
 
Warunki oferty: 
 
1. Z oferty mogą skorzystać Abonenci Ofert w Era Mix: „Tak Tak Fon”, „Taryfa Era Fun”, „Mega Fun” (zwani dalej 

Klientem lub Klientami), którzy zawarli umowę lub aneks do umowy do dnia 27.09.2009 r. (włącznie). 

2. Aktywacja oferty Promocyjne przedłużenie ważności konta o 7 dni odbywa się automatycznie w momencie 
jednorazowego doładowania konta kwotą z przedziału od 10 zł z VAT do 24 zł VAT w okresie obowiązywania oferty. 

3. Promocyjne przedłużenie ważności konta w ramach niniejszej oferty to dodatkowy okres ważności konta 
przyznawany przez Operatora w okresie jej obowiązywania na warunkach opisanych w niniejszym dokumencie. 
Promocyjne przedłużenie ważności konta: 
o wynosi 7 dni  
o dotyczy doładowań z przedziału od 10 zł z VAT do 24 zł z VAT (włącznie). 

4. Klient może wielokrotnie korzystać z oferty Promocyjne przedłużenie ważności konta o 7 dni w okresie jej 
obowiązywania. 

5. Korzystając z warunków niniejszej promocji, Użytkownik nie może używać Karty SIM do:  

a) maszynowego (ruch typu „maszyna do maszyny” lub „maszyna do użytkownika”) generowania połączeń, w tym 
wysyłania wiadomości SMS lub MMS,  

b) przesyłania znacznej liczby informacji o tożsamej lub podobnej treści, przeznaczonych do promowania towarów, 
usług czy wizerunku lub do osiągnięcia efektów podobnych do opisanych w pkt. a i b. 

6. Naruszenie któregokolwiek z zakazów, o których mowa powyżej, stanowi dla Operatora podstawę do rozwiązania 
umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych ze skutkiem natychmiastowym. 

7. Skorzystanie z niniejszej oferty oznacza akceptację niniejszych Warunków przez Klienta. 

8. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach, zastosowanie mają postanowienia wiążącego Klienta 
regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez operatora oraz cennika.  

 


