REGULAMIN promocji „Internet non stop” w programie Spróbuj za darmo
Nowa Oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. Operatora sieci Era
Czas trwania promocji: od dnia 01.01.2011 do odwołania, nie później niż dnia 31.12.2011
Promocja dotyczy: aktywacji „Internet non stop” w programie Spróbuj za darmo
I.

1.

2.

II.

Opis oferty :

Oferta promocyjna Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich
181, 02-222 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy,
o kapitale zakładowym: 471.000.000 PLN, operatora sieci Era (zwanego dalej „PTC” lub „Operatorem”).
Niniejsze warunki oferty promocyjnej PTC dla Abonentów sieci Era określają zasady i zakres „Internet non
stop” w programie Spróbuj za darmo (zwanej dalej „Ofertą”). Niniejsza Oferta ważna będzie od dnia
01.01.2011 do odwołania, nie dłużej niż do dnia 31.12.2011.
Niniejsza Oferta umożliwia Abonentom, którzy korzystają z taryf: Rodzinnych, Nowa Era, Era Nowy
Komfort, Era Relaks, Taryfa Zero, Firma, Nowy Pakiet Biznes, Nowy Pakiet Biznes Firma, Pakiet Biznes,
Pakiet Biznes Firma oraz z taryf promocyjnych opartych na wyżej wymienionych taryfach (zwani dalej
łącznie Abonentami lub Abonentem), aktywację Oferty „Internet non stop” w programie Spróbuj za
darmo, umożliwiającej korzystanie z transmisji danych za pośrednictwem telefonu na warunkach
opisanych poniżej.
Warunki oferty:

1. W ramach Oferty „Internet non stop” w programie Spróbuj za darmo możliwe jest korzystanie z transmisji
danych za pośrednictwem telefonu. Operator umożliwia działanie takich usług jak: przeglądanie stron
WWW, poczta elektroniczna, aplikacje umożliwiające nawigację w telefonie oraz aplikacje dedykowane do
telefonu. Operator nie gwarantuje osiągnięcia parametrów technicznych ani poprawności działania usługi w
przypadku próby wykorzystania telefonu, jako modem podłączony do komputera stacjonarnego lub laptopa
oraz przełożenie karty do modemu i korzystanie z komputera stacjonarnego lub laptopa.
2. Z Oferty może skorzystać każdy Abonent, który nie zalega z płatnościami z tytułu realizacji Umowy o
Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych, a także nie ma innych nieuregulowanych zobowiązań wobec
Operatora.
Warunki Oferty:
Tabela nr 1:
Oferta dla Abonentów, którzy korzystają z taryf: Rodzinnych, Nowa Era, Era Nowy Komfort, Era
Relaks,Taryfa Zero:
Usługa

Abonament za usługę

Zmiana
prędkości po

Maksymalna dostępna
prędkość transmisji
(pobieranie / wysyłanie)

Możliwość
skorzystania

blueconnect 12

9,08 zł (z VAT)

100 MB

1Mbps / 1Mbps

W telefonie

Tabela nr 2:
Oferta dla Abonentów, którzy korzystają z taryf: Firma , Nowa Firma, Nowy Pakiet Biznes, Nowy Pakiet
Biznes Firma, Pakiet Biznes, Pakiet Biznes Firma:
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Usługa

Abonament za usługę

Zmiana
prędkości po

Maksymalna dostępna
prędkość transmisji
(pobieranie / wysyłanie)

Możliwość
skorzystania

blueconnect 12

7 zł Netto

100 MB

1Mbps / 1Mbps

W telefonie

3. W ramach powyższej Oferty Abonent może aktywować usługę w opcji „Spróbuj za darmo”. Od chwili
aktywacji Usługi w powyższej opcji, do końca pierwszego pełnego Cyklu rozliczeniowego opłata będzie
wynosiła 0 zł. Po tym okresie cena będzie kształtowała się na poziomie wskazanym w Tabeli nr 1 lub Tabeli
nr 2.
4.

Aktywacja Oferty w w/w opcji możliwa jest nie częściej niż raz na okres 6 miesięcy.

5. Szczegółowe warunki korzystania z Usług wymienionych w pkt. 2 określają regulaminy Oferty promocyjnej
zamieszczone na www.era.pl:
- Warunki Oferty Promocyjnej „Internet Non-Stop” w Era Biznes
- Warunki Oferty Promocyjnej „Internet Non-Stop” w Era
6. Aktywacja Oferty na numerach abonenckich, nastąpi po wysyłce przez Abonenta SMS-a z dedykowanego do
Oferty numeru telefonu o treści TAK na numer 5052. Operator zastrzega sobie prawo do aktywacji Oferty w
terminie 7 dni od daty wysyłki SMS. Abonent będzie mógł też aktywować Ofertę poprzez konsultanta Biura
Obsługi Abonenta, bądź osobiście w Sklepie lub Salonie Firmowym sieci Era. Opłata za połączenie z
numerem 602900000 oraz opłata za wysłanie SMS-a na nr 5052 naliczana będzie według Cennika lub
Załącznika cenowego właściwego dla aktualnie dla posiadanej taryfy.
7. Dezaktywacja Usługi jest możliwa w każdym momencie przez konsultanta Biura Obsługi Abonenta, lub
poprzez Serwis I-Boa.
8. W przypadku aktywacji Oferty w opcji Spróbuj za darmo Informacja o zmianie opłaty miesięcznej za Usługę,
wraz z kwotą opłaty po zakończeniu pierwszego, pełnego, bezpłatnego Cyklu rozliczeniowego zostanie
wysłana do Abonenta SMS-em na minimum 7 dni przed tą zmianą. Operator nie gwarantuje dostarczenia
wiadomości SMS i MMS, włącznie z komunikatem o końcu okresu bezpłatnego, jeśli:
- Odbiorca będzie przebywał poza zasięgiem sieci Era lub będzie miał wyłączony telefon przez okres dłuższy
niż 7 dni,
- pamięć telefonu będzie zajęta niewykasowanymi wiadomościami przez okres dłuższy niż 7 dni.
W powyższych przypadkach brak możliwości odbierania komunikatów nie zwalnia Klienta od obowiązku
wnoszenia opłat abonamentowych za Usługę zakresie odpłatnym.
9. Operator zastrzega sobie prawo do zakończenia niniejszej Oferty w dowolnym terminie, bez konieczności
podawania przyczyn. Zlecenia aktywacji Oferty złożone przed terminem zakończenia Oferty zostaną przez
Operatora zrealizowane.
10. Abonent potwierdza, że jest mu wiadome, iż nie ma prawa:
- Za pomocą Karty SIM wydanej przez Operatora (dalej „Karta SIM”) kierować ruchu z sieci innych
operatorów do sieci Era lub innych sieci telekomunikacyjnych;
- 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;
- 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.
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11. Abonent potwierdza, że jest mu wiadome, że naruszenie któregokolwiek z zakazów, o których mowa
powyżej, stanowi dla Operatora podstawę do rozwiązania Umowy o Świadczenie Usług
Telekomunikacyjnych ze skutkiem natychmiastowym.
12. Skorzystanie z niniejszej Usługi oznacza akceptację niniejszych Warunków Oferty Promocyjnej przez
Abonenta.
13. Operator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają, Cennik lub Załącznik cenowy
właściwy dla aktualnie dla posiadanej taryfy, oraz postanowienia Regulaminu Świadczenia Usług
Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów.
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