Regulamin oferty
„Poczta Głosowa Extra”
Oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., operatora sieci Era (zwanej dalej
„Operatorem”)
Poczta Głosowa Extra
Opłata Abonamentowa

Dla Abonentów taryf prywatnych
2,93 zł z VAT
Dla Abonentów taryf biznesowych
2,40 zł netto (2,95 zł z VAT)

Opłata za korzystanie z
Poczty Głosowej Extra na
terenie kraju
Opłata za korzystanie z
Poczty Głosowej Extra w
ramach usługi Roaming
międzynarodowy

Opłaty za transmisję danych oraz przeniesienie połączenia na
pocztę głosową na terenie kraju w ramach usługi „Poczta Głosowa
Extra” nie są pobierane.
W ramach usługi Roaming międzynarodowy opłaty za transmisję
danych oraz przeniesienie połączenia na pocztę głosową w ramach
usługi „Poczta Głosowa Extra” są pobierane zgodnie z cennikiem
roamingowym taryfy.

1. Oferta dostępna jest od 19.05.2010.
2. Korzystanie z niniejszej oferty możliwe jest po aktywacji usługi „Poczta Głosowa Extra”.
Aktywacji można dokonać za pośrednictwem Internetowego Biura Obsługi Abonenta
dostępnego na stronie www.era.pl (zakładka Zarządzanie kontem) lub w Biurze Obsługi
Abonenta dzwoniąc pod numer 602 900 (opłata zgodna z planem taryfowym).
3. Aktywacja oferty powoduje wyłączenie poprzedniej wersji Poczty Głosowej, a w konsekwencji
usunięcie wszystkich przechowywanych w niej wiadomości oraz jej ustawień.
4. Jeżeli Abonent aktywuje ofertę „Poczta Głosowa Extra” i korzysta z telefonu innego niż iPhone
3G/3GS, opłata Abonamentowa za usługę będzie naliczana, przy czym serwis funkcjonował
będzie jak prosta Poczta Głosowa z powiadomieniem o nowych wiadomościach poprzez
wiadomość SMS.
5. Po aktywacji oferty telefon iPhone 3G/3GS udostępni specjalne menu pod klawiszem Telefon,
zakładka „Poczta gł.”, gdzie Abonent na początku wprowadza swoje hasło do poczty i może
ustawić własne powitanie. Wszystkie opcje korzystania z serwisu są dostępne również pod
numerem Poczty Głosowej 602 950 (opłata zgodna z planem taryfowym).
6. Dostępność oferty w ramach usługi Roaming międzynarodowy może zostać zawieszone przez
Abonenta przez zawieszenie transmisji danych, zmianę ustawienia terminala iPhone 3G/3GS
(menu Ustawienia/Ogólne/Sieć/Roaming danych). Standardowo opcja Roaming danych jest
wyłączona. Wyłączenie opcji Roaming danych nie ma wpływu na aktywne przeniesienie
połączeń do Poczty Głosowej.
7. Operator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego odwołania niniejszej oferty bez
podawania przyczyn. Operator może zawiesić lub zakończyć niniejszą ofertę w każdym czasie
bez podania przyczyny. Zawieszenie lub zakończenie oferty nie może naruszać prawa do
korzystania z oferty przez Abonentów, którzy nabyli to prawo przed jej zawieszeniem lub
zakończeniem.
8. W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszej oferty zastosowanie będą miały
postanowienia regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych stanowiącego załącznik
umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z Abonentem, oraz cenniku taryfy, z której
korzysta Abonent.
9. Aktywacja oferty przez Operatora może trwać do 48 godzin od chwili zgłoszenia chęci jej
aktywacji przez Abonenta.
10. Usługa dostępna jest w taryfach określonych przez Operatora. Lista taryf, w których dostępna
jest Oferta oraz szczegółowy podział taryf na taryfy prywatne i biznesowe dostępne są na
www.era.pl, w punktach sprzedaży oraz w Biurze Obsługi Abonenta.

