
REGULAMIN promocji „Poczta Komfort i Poczta Głosowa Extra w programie Spróbuj za darmo" (obowiązuje od 
25.03.2010 – do odwołania) (zwany dalej "Regulaminem")  
 
1. Regulamin określa zakres i warunki korzystania na zasadach promocyjnych z usługi "Poczta Głosowa Komfort" i „Poczta 

Extra” (zwanej dalej "Poczta Komfort", „Poczta Głosowa Extra” lub "Usługa") oferowanej przez Polską Telefonię Cyfrową 
Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 181, 02-222 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla 
m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000029159, NIP 526-10-
40-567, REGON 011417295 z kapitałem zakładowym w wysokości: 471 000 000 PLN (zwana dalej "Operatorem")  

2. Z Usługi korzystać mogą Abonenci sieci Era, z wyłączeniem Abonentów systemu Era Mix (zwani dalej „Abonentami”). 
3. Niniejsza promocja obowiązuje od dnia 25.03.2010 r. do odwołania.  
4. Promocja polega na umożliwieniu Abonentowi wypróbowania wszystkich funkcjonalności dostępnych w usługach Poczta 

Komfort i Poczta Głosowa Extra.  
Abonent w Cyklu Rozliczeniowym, w którym nastąpiła aktywacja oraz w następującym po nim pierwszym pełnym Cyklu 
Rozliczeniowym nie ponosi opłaty miesięcznej za Usługę, w takim przypadku opłata jest wliczona w Abonament.  

5. Wszelkie uwarunkowania dotyczące poszczególnych Usług określone są w regulaminach tych Usług: 
5.1 REGULAMIN promocji "Poczta Komfort” 
5.2 Regulamin oferty „Poczta Głosowa Extra” 

6. Abonent może aktywować promocyjną Usługę: 
6.1. Poczta Komfort  

6.1.1. poprzez konsultanta Biura Obsługi Abonenta  
6.1.2. w Internetowym Biurze Obsługi Abonenta (po zalogowaniu na stronie www.era.pl) . 
6.1.3. w automatycznym serwisie pod numerem 602 900  
6.1.4. w Ekspresowym menu wybierając kod *100#  

6.2. Poczta Głosowa Extra  
6.2.1. poprzez konsultanta Biura Obsługi Abonenta  
6.2.2. w Internetowym Biurze Obsługi Abonenta (po zalogowaniu na stronie www.era.pl). 

7. Na 7 dni przed zakończeniem okresu promocyjnego świadczenia Usługi, o którym mowa w pkt 4, Abonent otrzyma SMS 
informujący go, że: 
7.1. kończy się okres promocyjny; 
7.2. od kolejnego Cyklu Rozliczeniowego Usługa jest płatna na zasadach określonych w regulaminach, o których mowa w 

pkt 5; 
7.3. aby zrezygnować z Usługi Abonent wysyła SMS o treści NIE na numer 80950 (bezpłatny). 

8. W sytuacji braku rezygnacji z Usługi w sposób określony w pkt 7 ppkt 7.3 powyżej zostanie ona przedłużona na kolejny 
Cykl Rozliczeniowy na zasadach określonych w pkt. 5. 

9. Regulamin dostępny jest w Punktach Sprzedaży oraz na stronie internetowej Operatora pod adresem: www.era.pl  
10. Aktywacja Usługi zgodnie z Regulaminem oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. 
11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Świadczenia 

Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów oraz Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych. W szczególności 
terminy pisane w niniejszym dokumencie z dużej litery, a w nim nie zdefiniowane, mają znaczenie nadane im we 
wskazanym Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów. 

 
 

http://www.era.pl/

