
 
 

WIĘCEJ za MNIEJ 

 
Oferta Promocyjna dla Użytkowników systemu Tak Tak w sieci Era 

oraz dla Abonentów Ofert „Tak Tak Fon” w Era Mix 
 

Regulamin Oferty Promocyjnej Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o. o., Operatora sieci Era 

 
Czas obowiązywania oferty:  od dnia 14.03.2011 roku do dnia 20.04.2011 roku 
Nazwa oferty:    WIĘCEJ za MNIEJ 
 
Warunki oferty:  

1. Z oferty mogą skorzystać Użytkownicy systemu Tak Tak oraz Abonenci Ofert „Tak Tak Fon” w Era Mix (zwani 
dalej Klientami), którzy aktywują Ofertę Promocyjną WIĘCEJ za MNIEJ („zwaną dalej Ofertą ”). 

2. W okresie trwania Oferty Klienci mogą zakupić Pakiety „WIĘCEJ za MNIEJ”, zgodnie z warunkami opisanymi  
w niniejszym Regulaminie. 

3. Aktywacja Pakietu jest możliwa za pośrednictwem:  

 kodu ekspresowego, właściwego dla wybranego Pakietu, zgodnie z tabelą w pkt. 4 lub 

 bezpłatnego SMSa o treści TAK na numer właściwy dla wybranego Pakietu, zgodnie z tabelą w pkt. 4 lub 

 automatycznego Biura Obsługi Użytkownika lub po połączeniu z Konsultantem pod numerem *9602 

4. Rodzaje Pakietów oraz sposoby aktywacji Pakietów: 

Aktywacja Pakietu przez kod ekspresowy lub SMS: 

Cena pakietu 
płacona przez 
Klienta 

Wartość i ważność pakietu 
Wpisanie kodu 
ekspresowego, 
właściwego dla 

wybranego Pakietu  

Wysłanie bezpłatnego 
SMSa o treści TAK na 
numer właściwy dla 
wybranego Pakietu 

25 zł 
50 Złotówek do sieci Era 

ważnych 92 dni 
*100*11# 611 

50 zł 
100 Złotówek do sieci Era 

ważnych 92 dni 
*100*12# 612 

100 zł 
200 Złotówek do sieci Era 

ważnych 183 dni 
*100*18# 618 

200 zł 
400 Złotówek do sieci Era 

ważnych 183 dni 
*100*19# 619 

300 zł 
600 Złotówek do sieci Era 

ważnych 275 dni 
*100*20# 620 

5. Pakiety są przyznawane w postaci Złotówek do sieci Era, które: 

4.1. można wykorzystać na krajowe połączenia głosowe, SMS-y, MMS-y do Abonentów Era i Użytkowników 
systemu Tak Tak oraz na pakietową transmisję danych  

Biuro Obsługi Użytkownika: *96021 lub 602 960 2002 

 
1 Numer dostępny jest dla kart Tak Tak i Era Mix. Połączenie z serwisem automatycznym jest bezpłatne na terenie Polski. W przypadku połączenia 
z Konsultantem, naliczana jest jedynie opłata w wysokości 2,44 zł. z VAT, niezależnie od czasu trwania połączenia.  
2 Opłata zgodna z cennikiem Operatora, z którego 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 
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4.2. są wykorzystywane przed zgromadzoną na koncie głównym kwotą w złotych, Erajednostkami, minutami  
z terminem ważności oraz pakietami minut, SMS-ów, MMS-ów, danych  

4.3. będą rozliczane zgodnie z cenami w taryfie/usłudze, z której Klient korzysta, zgodnie z naliczaniem 
obowiązującym dla głównego konta monetarnego. 

6. Klient może zamówić dowolną ilość i rodzaj Pakietów pod warunkiem, że kwota środków zgromadzonych na 
koncie, wyrażonych w złotych, wystarczy na ich aktywację. 

7.  Złotówki do sieci Era w ramach Pakietu „WIĘCEJ za MNIEJ” są ważne zgodnie z tabelą powyżej, licząc od dnia 
dodania ich do konta Klienta. Niewykorzystane w ciągu powyżej wskazanego okresu zostaną automatycznie 
skasowane, chyba, że przed upływem tego okresu, zostaną dodane kolejne Złotówki do sieci Era. Wówczas 
liczba zgromadzonych Złotówek do sieci Era, sumuje się, a data ich ważności: 

 pozostaje bez zmian, jeśli ważność nowo nabytych jest krótsza niż tych, które były już zgromadzone na 
koncie;  

 jest naliczana od nowa, zgodnie z datą ważności nowo nabytych Złotówek do sieci Era, jeśli data ważności 
nowo nabytych jest późniejsza niż tych, które już były zgromadzone na koncie. 

8. Data ważności konta Złotówek do sieci Era nie wpływa na Ważność Konta głównego. 

9. Klient ma możliwość sprawdzenia ilości posiadanych na koncie Złotówek do sieci Era oraz terminu ich 
ważności poprzez wpisanie kodu ekspresowego *103*4#, w serwisie www.itaktak.pl, oraz w Biurze Obsługi 
Użytkownika pod numerem *9602 (w serwisie automatycznym lub po połączeniu się z konsultantem).  

10. Zamówiony Pakiet „WIECEJ za MNIEJ”, zostanie dodany do konta Klienta w ciągu 72 godzin od chwili zlecenia 
jego aktywacji. W przypadku Klientów korzystających z Roamingu - opóźnienie może trwać do 14 dni. Dodanie 
Pakietu „WIECEJ za MNIEJ” do konta Klienta zostanie potwierdzone SMS-em. 

11. Oferta nie dotyczy Roamingu, a także połączeń, SMS-ów, MMS-ów na numery: *9602, *9797, 9898, *9898, 602 
913, 602 990, 608 908, 602 950 000, 602 951 000, 602 960 200, 602 985, 604 01 01 01, 604 02 02 02, Poczty 
głosowej, alarmowe, usługowe i specjalne, Premium. 

12. Korzystając z warunków niniejszej promocji, Klient 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. 

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

14.  W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają postanowienia wiążącego Klienta 
regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez operatora oraz cennika.   

15.  Operator zastrzega sobie prawo do wycofania niniejszej oferty w dowolnym terminie lub zmiany niniejszych 
warunków. Informacja o zmianach bądź o wycofaniu niniejszej oferty zostanie podana do publicznej wiadomości  
na stronie internetowej operatora: www.era.pl 

16.  Skorzystanie z niniejszej Oferty przez Klienta oznacza akceptację przez niego niniejszego Regulaminu. 


