Warunki Oferty Promocyjnej „Polecenia zapłaty” w sieci Era
I. Opis oferty
Czas trwania promocji: od 19 05 2010 do odwołania
Promocja dotyczy: usługi Polecenie zapłaty
Warunkiem uczestnictwa w niniejszej promocji jest: przystąpienie do rozliczeń za usługi telekomunikacyjne przez Polecenie zapłaty.
Zasady oferty:
1)

Promocja dotyczy Abonentów sieci Era, którzy:
a)

w czasie trwania niniejszej promocji aktywują usługę Polecenie zapłaty jako formę realizacji płatności za usługi telekomunikacyjne lub

b)

korzystali z usługi Polecenia zapłaty i w czasie trwania niniejszej promocji zawarli z PTC Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych w

c)

korzystali z usługi Polecenie zapłaty, ale nie korzystali z żadnych innych promocji dotyczących usługi Polecenie zapłaty.

ofercie Abonamentowej (z wyłączeniem Abonentów systemu Era Mix), które również są opłacane Poleceniem zapłaty lub
2)

Promocja dotyczy wyłącznie Abonentów, którzy korzystają z taryf TAKAjakTY, Nowa Era Moja, Nowa Era Biznes, Era Komfort, Era Komfort Biznes,
Era Nowy Komfort, Era Nowy Komfort VIP, Era Classic, Era Domowa, Era Firmowa, Pakiet Biznes, Nowy Pakiet Biznes, Era Relaks, Zero, Nowa
Era, Firma, Era Linia Domowa, Era Linia Firmowa, Nowa Era Domowa, Taryf Rodzinnych, taryf data oraz taryf promocyjnych opartych na
wymienionych taryfach lub Abonentów, którzy w czasie trwania niniejszej promocji zmienią taryfę na jedną z wyżej wymienionych taryf.

3)

Aby aktywować usługę należy złożyć formularz Zgody do obciążania rachunku bankowego.
W niniejszej promocji Abonent otrzymuje pakiety 30 promocyjnych minut wymienianych na 120 SMS-ów. Wymiana minut na SMS-y nie jest
dostępna w taryfach Era Domowa, Era Firmowa, Era Linia Domowa i Era Linia Firmowa. Abonent może otrzymać maksymalnie 6 pakietów
promocyjnych minut w kolejnych sześciu Cyklach rozliczeniowych, po zrealizowaniu Poleceniem zapłaty terminowej płatności za faktury za
wykonane usługi telekomunikacyjne. Jeżeli w danym Cyklu rozliczeniowym Abonent nie spełni warunków zapisanych w niniejszym regulaminie,
promocyjny pakiet nie zostanie przyznany i Abonent traci prawo do tego pakietu. W kolejnych Cyklach rozliczeniowych promocyjne pakiety zostaną
przyznane, jeżeli warunki zawarte w niniejszym regulaminie zostaną spełnione.
a)

Promocyjne minuty obejmują krajowe połączenia z numerami komórkowymi sieci Era oraz Heyah z wyłączeniem numerów: 602 900, 602 950
000, 602 963, 608 908, połączeń typu faks i dane (w tym także połączeń z numerami 604 01 01 01 oraz 604 02 02 02), Numerów Premium,
numerów bezpłatnych oraz połączeń przekierowanych.

b)

Promocyjne minuty wymieniają się na SMS-y w stosunku 1 min = 4 SMS-y, z wyłączeniem taryf Era Domowa oraz Era Firmowa. SMS-y można
wykorzystać wyłącznie na terenie Polski na krajowe numery sieci Era oraz Heyah z wyłączeniem SMS-ów specjalnych, SMS-ów wysłanych w
usługach: SIMextra, SMS głosowy oraz SMS-ów międzynarodowych.

4)

Aby otrzymywać pakiety 30 promocyjnych minut, niezbędne jest zakwalifikowanie się przez Abonenta do promocji Polecenie zapłaty.
a)

Zakwalifikowanie się do promocji Polecenie zapłaty następuje po spełnieniu wszystkich poniższych warunków:
•

usługa Polecenie zapłaty jest aktywna

•

w okresie promocyjnym dokonano płatności za bieżącą fakturę poprzez usługę Polecenie zapłaty

•

karta SIM jest aktywna w momencie uruchamiania usługi Polecenie zapłaty

•

do karty SIM z numerem zgłoszonym do usługi Polecenie zapłaty Abonent nie otrzymywał i nie otrzymuje darmowych minut z żadnej
poprzedniej promocji usługi Polecenie zapłaty z zastrzeżeniem punktu 15,

b)

dodatkowo przyznanie pakietu następuje po spełnieniu następujących warunków:
•

karta SIM Abonenta z numerem zgłoszonym do promocji nie otrzymała jeszcze wszystkich 6 pakietów 30 promocyjnych minut o których
mowa w punkcie 3 niniejszego regulaminu

5)

•

bieżąca faktura została opłacona przez Polecenie zapłaty

•

karta SIM Abonenta jest aktywna lub zawieszona

Pakiet 30 promocyjnych minut będzie przyznany do wykorzystania na początku pierwszego pełnego Cyklu rozliczeniowego następującego po
dokonaniu płatności Poleceniem zapłaty, jednak nie później niż w drugim Cyklu rozliczeniowym.

6)

Rozliczenie pakietu 30 promocyjnych minut za Polecenie zapłaty będzie prezentowane w pozycji: „Minuty za Polecenie zapłaty” na fakturze za usługi
telekomunikacyjne obejmującej Cykl rozliczeniowy, w którym przyznano pakiet.

7)

Pakiet 30 promocyjnych minut będzie wykorzystywany przez Abonenta jako pierwszy z listy aktywnych pakietów minutowych Abonenta (z
wyłączeniem ofert/pakietów darmowych połączeń oraz usług: Rozmowy poranne i Darmowa sieć firmowa, usług promocyjnych: Era i stacjonarne,
Weekendy, Wieczory i weekendy, Wybrana osoba oraz 5 wybranych osób). W przypadku taryf Pakiet Biznes pakiet 30 promocyjnych minut będzie
wykorzystywany przed Pakietem wartościowym.

8)

Minuty z pakietu 30 promocyjnych minut, niewykorzystane w danym okresie rozliczeniowym, mogą zostać wykorzystane przez Abonenta w
następnym okresie rozliczeniowym po minutach z nowego pakietu 30 promocyjnych minut.
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9)

Pakiet 30 promocyjnych minut może być przyznany tylko za opłacenie faktur z bieżących okresów rozliczeniowych. Pakiety nie są przyznawane za
opłacenie zaległych faktur.

10) W przypadku, gdy Abonent opłaca rachunki za usługi telekomunikacyjne poprzez usługę Polecenie zapłaty korzystając ze środków zgromadzonych
na rachunku bankowym osoby trzeciej, do pobrania których otrzymał zgodę właściciela rachunku, pakiet 30 promocyjnych minut zostanie przyznany
Abonentowi korzystającemu z usługi Polecenie zapłaty.
11) Jeżeli Abonent otrzyma 30 promocyjnych minut, a następnie jego karta SIM zostanie zawieszona, to promocyjny pakiet 30 minut będzie mógł być
wykorzystany pod warunkiem odwieszenia uprzednio zawieszonej karty SIM przed upływem 2 miesięcy od przyznania pakietu.
12) Jeśli Abonent odwoła płatność zrealizowaną Poleceniem zapłaty bez podania uzasadnionej przyczyny, traci prawo do otrzymywania kolejnych
pakietów. Z dotychczas przyznanych i niewykorzystanych pakietów może korzystać bez zmian.
13) Abonenci, którzy złożą formularz Zgoda do obciążania rachunku w czasie promocji i ich dokumenty dotrą do PTC po dacie zakończenia promocji,
będą mogli skorzystać z promocji, jeśli Polecenie zapłaty zostanie aktywowane w ciągu miesiąca od daty zakończenia promocji.
14) Abonent, który zmieni taryfę w celu skorzystania z niniejszej promocji, nie będzie uprawniony do skorzystania z pakietu 30 promocyjnych minut w
przypadku odmowy realizacji Polecenia zapłaty przez bank.
15) Pakiety Abonentów, którzy korzystali z oferty promocyjnej Polecenia zapłaty przed 10 02 2009, a nie mieli przyznanych wszystkich należnych
pakietów 10 promocyjnych minut, będą naliczane od 21 02 2009 w wartości 30 minut.
16) W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem promocji zastosowanie mają postanowienia Regulaminu świadczenie usług
telekomunikacyjnych przez Polską Telefonię Cyfrową Sp. z o.o.
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