
 
 

 

 
 

Dziękujemy, że jesteś z nami 
 
 

Warunki oferty promocyjnej Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o. o., Operatora sieci Era 
 
Czas obowiązywania oferty: od dnia 18.04.2011 roku do dnia 8.05.2011 roku  
 
Nazwa oferty: Dziękujemy, że jesteś z nami dla Użytkowników systemu Tak Tak 
 
Oferta dotyczy otrzymania Prezentu od sieci Era przez wybranych Klientów Tak Tak, w postaci dnia darmowych połączeń 
do sieci Era lub dnia darmowych połączeń internetowych w sieci Era lub darmowych minut do wykorzystania do sieci 
Era i na numery stacjonarne z terminem ważności 30 dni. 
 
Warunki oferty: 
 
1. Oferta zostanie skierowana do wybranych Klientów systemu Tak Tak. 

2. Przyznanie oraz rodzaj prezentu zostanie potwierdzone w otrzymanym przez Klientów SMSie. 

3. Skorzystanie z komunikowanego w SMSie prezentu nie wymaga żadnych potwierdzeń ze strony Klienta. 

4. Prezent zostanie przyznany w postaci: 

a. Pakietu 1000 Złotówek do sieci Era  ważnego do końca następnego dnia kalendarzowego od chwili aktywacji 

potwierdzonej w formie SMSa – w przypadku całego jednego dnia darmowych połączeń do sieci Era lub 

b. Pakietu 1000 Złotówek do sieci Era ważnego do końca następnego dnia kalendarzowego od chwili aktywacji 

potwierdzonej w formie SMSa – w przypadku całego jednego dnia darmowych połączeń internetowych w sieci 

Era lub 

c. Pakietu 10 Minut do sieci Era i na numery stacjonarne ważnego przez 30 pełnych dni kalendarzowych od chwili 

aktywacji potwierdzonej w formie SMSa 

5. Złotówki do sieci Era: 

a. można wykorzystać na krajowe połączenia głosowe, SMS-y, MMS-y do Abonentów Era i Użytkowników systemu 

Tak Tak oraz na pakietową transmisję danych, 

b. są wykorzystywane przed zgromadzoną na koncie głównym kwotą w złotych, Erajednostkami, minutami  

z terminem ważności oraz pakietami minut, SMS-ów, MMS-ów, danych (nie dotyczy oferty „Blueconnect max”), 

c. będą rozliczane zgodnie z cenami w taryfie/usłudze, z której Klient korzysta, zgodnie z naliczaniem 

obowiązującym dla głównego konta monetarnego, 
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d. są ważne jeden pełny dzień, 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. 

• data ważności konta Złotówek do sieci Era nie wpływa na Ważność Konta głównego. 

• 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). 

6. Minuty do sieci Era: 

a. można wykorzystać na połączenia głosowe do Abonentów Era, Użytkowników Tak Tak i na krajowe numery 

stacjonarne, 

b. nie mogą być wykorzystane na: połączenia w roamingu, transmisję danych, połączenia wideo, połączenia 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, połączenia do numerów Poczty głosowej, Numerów alarmowych, usługowych i 

specjalnych, Numerów Premium, 

c. są wykorzystywane przed zgromadzoną na koncie kwotą w złotych (PLN) oraz Erajednostkami, 

d. są możliwe do wykorzystania w ciągu 30 pełnych dni od momentu dodania ich do konta. Po tym terminie 

przepadają, z zastrzeżeniem ppkt. e, 

e. jeżeli w okresie 30 dni od dodania do konta pakietu Minut do sieci Era, do konta klienta zostaną dodane kolejne 

minuty pochodzące z oferty „Pakiet 30 minut”, „Pakiet Lojalnościowy” lub inne minuty z terminem ważności o 

analogicznej funkcjonalności, wówczas liczba zgromadzonych minut sumuje się, a data ich ważności: 

• pozostaje bez zmian, jeśli ważność nowo nabytych minut z terminem ważności jest krótsza niż tych, 

które już były już zgromadzone na koncie, 

• jest naliczana od nowa, zgodnie z datą ważności nowo nabytych minut terminowych, jeśli data 

ważności nowo nabytych minut z terminem ważności jest późniejsza niż tych, które już były 

zgromadzone na koncie. 

7. W okresie trwania Oferty Dziękujemy, że jesteś z nami Klient może tylko jeden raz otrzymać Prezent od sieci Era. 

8. Dodanie Prezentu od sieci Era do konta Klienta zostanie potwierdzone SMS’em. 

9. Korzystając z warunków niniejszej promocji, Użytkownik 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, 
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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. 

10. Naruszenie któregokolwiek z zakazów, o których mowa powyżej, stanowi dla Operatora podstawę do rozwiązania 

umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych ze skutkiem natychmiastowym. 

11. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach, zastosowanie mają postanowienia wiążącego Klienta 

Regulaminu świadczeń usług telekomunikacyjnych przez Operatora oraz Cennika. 

12. 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 www.era.pl 

 


