
 

 
Warunki Oferty Promocyjnej „Swobodny kontrakt” w sieci Era 

Nowa oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., operatora sieci Era 
 

I. Opis oferty 
 
1. W okresie od 16.01.2008 r. do odwołania, jednakże nie dłużej niż do 30.06.2008 r. (włącznie), PTC, operator sieci Era oferuje: 

 
• PRZYŁĄCZENIE DO SIECI ERA 

Opłata za przyłączenie w niniejszej promocji wynosi 49,40 zł z VAT (40,49 zł netto). Opłata ta jest doliczana do pierwszego rachunku. Karta SIM oferowana w niniejszej promocji działa w każdym 

telefonie operatora sieci Era oraz w każdym innym telefonie nieposiadającym blokady karty SIM. 
 

 
• TARYFA ERA NOWY KOMFORT 

W taryfie Era Nowy Komfort Abonent aktywuje co najmniej jedną z wymienionych Ofert: Oferta uniwersalna, Oferta taniej w sieci, Oferta weekendowa, Oferta multimedialna, Oferta blue connect w 

telefonie, Oferta z przyjacielem lub promocyjna Oferta z przyjaciółmi. 

 

a) Abonent nie ma obowiązku utrzymywania ilości Ofert zadeklarowanych w momencie podpisania Umowy.  

b) Warunki i ograniczenia zmiany taryfy Era Nowy Komfort na inną taryfę zawarte są w Ofercie promocyjnej Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., Operatora sieci Era „Migracje w ramach 

obowiązujących taryf dla obecnych Abonentów sieci Era”.  

c) W przypadku nabycia kilku Ofert opłaty abonamentowe sumują się. 

d) Szczegółowe warunki naliczania opłat i świadczenia usług opisane są w Załączniku cenowym do oferty taryf Era Nowy Komfort i Era Nowy Komfort VIP oraz w Załączniku cenowym do oferty 

Usługi prywatne dla taryf Era Nowy Komfort i Era Nowy Komfort VIP, które stanowią załącznik do niniejszych Warunków Oferty Promocyjnej.  

 

• OFERTA Z PRZYJACIÓŁMI 
W przypadku, gdy Abonent jest zainteresowany darmowymi połączeniami z więcej niż jednym wybranym numerem, może skorzystać z promocyjnej Oferty z przyjaciółmi.  
 

• W ramach Oferty z przyjaciółmi Abonent ma możliwość darmowych połączeń do 3 wybranych numerów (w sieci Era, Heyah lub sieciach stacjonarnych). 

• Zasady funkcjonowania Oferty z przyjaciółmi zawarte są w Warunkach Oferty Promocyjnej „Aktywacja Oferty z przyjaciółmi dla taryfy Era Nowy Komfort”. 

• Abonent może wybrać tylko jedną z Ofert: Oferta z przyjacielem lub Oferta z przyjaciółmi. 

• Oferta z przyjaciółmi traktowana jest równorzędnie z pozostałymi Ofertami.  

 
Z oferty może skorzystać osoba fizyczna, która jednocześnie z przyłączeniem do sieci Era (aktywacją) w wybranych salonach lub sklepach firmowych sieci Era lub u Doradcy Biznesowego: 

• przedstawi dowód osobisty oraz dokument potwierdzający wiarygodność płatniczą, taki jak np. zaświadczenie o zatrudnieniu, karta kredytowa, dokumenty poświadczające fakt 

otrzymywania emerytury lub renty itp. (szczegółowy wykaz honorowanych dokumentów dostępny jest w punktach sprzedaży i obsługi sieci Era, a także na stronie internetowej 

www.era.pl) 

• oraz zawrze z PTC Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych. 

 

Z oferty może skorzystać każdy przedsiębiorca w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa, który przedłoży dokumenty potrzebne do zawarcia Umowy o Świadczenie Usług 
Telekomunikacyjnych i jednocześnie wraz z przyłączeniem do sieci Era (aktywacją) w wybranych salonach lub sklepach firmowych sieci Era lub u Doradcy Biznesowego zawrze z PTC Umowę 
o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych. 
 
Informację o adresach salonów i sklepów firmowych, w których dostępna jest oferta „Swobodny kontrakt” można uzyskać pod numerem Informacji Handlowej 0 801 202 602 (całkowity koszt połączenia w 

wysokości jednej jednostki taryfikacyjnej wybranego operatora) oraz na stronie internetowej www.era.pl. 

 
II. Postanowienia ogólne 
1. Promocyjna cena przyłączenia do sieci (aktywacji) dotyczy tylko niniejszej oferty promocyjnej. Cena przyłączenia do sieci w sytuacjach nieobjętych niniejszą ofertą promocyjną wynosi 99,81 zł z VAT 

(81,82 zł netto). 

2. PTC, operator sieci Era informuje, iż Doradcy Biznesowi oraz Sprzedawcy nie mają prawa do pobierania żadnych opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych w imieniu PTC, ze szczególnym 

uwzględnieniem opłaty za przyłączenie do sieci (aktywacji) lub kaucji. Opłatę za przyłączenie do sieci wraz z pierwszym Abonamentem należy uiścić w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury, którą 

PTC prześle pocztą.  

3. Usługi telekomunikacyjne są świadczone przez PTC zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych w sieci Era przez PTC oraz z warunkami Umowy o Świadczenie Usług 

Telekomunikacyjnych, dostępnymi w każdym autoryzowanym punkcie sprzedaży, w salonach lub sklepach firmowych sieci Era, u Doradców Biznesowych oraz Autoryzowanych Doradców 

Biznesowych. 

4. Ze względu na uwarunkowania techniczne związane z przyłączeniem (aktywacją) do sieci Era, PTC zastrzega sobie prawo przedłużenia okresu pomiędzy zawarciem Umowy o Świadczenie Usług 

Telekomunikacyjnych a aktywacją karty SIM do 5 dni roboczych.  

5. Zgodnie z postanowieniami Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych oraz Cennika Usług Telekomunikacyjnych ustala się wysokość limitu kredytowego w czterech pierwszych Cyklach 

rozliczeniowych na 200 zł. W pozostałych Cyklach rozliczeniowych wysokość limitu kredytowego wynosi 500 zł.  

6. W przypadku kolizji pomiędzy postanowieniami zawartymi w Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Operatora z postanowieniami niniejszych Warunków Oferty Promocyjnej, 

pierwszeństwo będą miały postanowienia Warunków Oferty Promocyjnej. 

7. W przypadku zawarcia Umowy w ramach niniejszej promocji, zgodnym zamiarem Stron jest, aby świadczenie usług telekomunikacyjnych na podstawie Umowy trwało co najmniej przez okres 30 dni 

roboczych, licząc od dnia aktywacji. Po upływie tego okresu Umowa ulega przedłużeniu na czas nieoznaczony. 

 

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   
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