
 
 
 

Warunki Oferty Promocyjnej “ Nowa Era Domowa z DVD za 1zł ” (2) 
 

 
Regulamin akcji promocyjnej Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. - operatora sieci Era 
(zwanego dalej „Operatorem”) mającą siedzibę w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 181, kod 
pocztowy 02-222 Warszawa NIP 526-10-40-567, REGON 011417295, zarejestrowana w Sądzie 
Rejonowym dla m.st. Warszawy w XII Wydziale Gospodarczym Krajowego rejestru Sądowego, pod 
numerem KRS 0000029159 
 
1.Czas trwania akcji promocyjnej: 

1.1 W okresie od 01.09.2009 roku do wyczerpania zapasów odtwarzacza DVD wymienionego 
w punkcie 3.1 jednak nie dłużej niż do dnia 01.11.2009 roku (włącznie), Operator wprowadza 
akcję promocyjną o nazwie „Era Domowa z DVD za 1zł”. 

 
2. Warunki oferty: 

2.1 Uprawnionymi do udziału w niniejszej akcji promocyjnej są osoby fizyczne (zwane 
dalej Abonentami) oraz przedsiębiorcy, w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa 
(zwani dalej Abonentami), którzy spełnią łącznie poniższe warunki: 

2.1.1 podpiszą w jednym z Salonów Firmowych, Sklepów Firmowych, w jednym z 
Autoryzowanych Punktów Sprzedaży sieci Era, u Doradcy Biznesowego lub 
Autoryzowanego Doradcy Biznesowego. Załącznik do Umowy o Świadczenie Usług 
Telekomunikacyjnych na Świadczenie Usług Konwergentnych (zwany dalej „Załącznikiem 
do Umowy”) w ramach poniższej oferty promocyjnej tylko kontrakty na 36miesięcy: 
o  „Nowa Era Domowa 60” 

3. Zasady akcji promocyjnej oraz dystrybucji DVD za 1 zł: 
3.1 Każdy Abonent, który spełni warunki określone w punkcie 2, może zakupić za 1 zł 

brutto odtwarzacz DVD ( zwany dalej „DVD”). W niniejszej akcji promocyjnej dostępne 
są dwa modele odtwarzaczy DVD marki Samsung: model DVD-P181 lub model DVD-
P184. Abonent nie ma możliwości wyboru oferowanego odtwarzacza DVD.  

3.2 We wszystkich placówkach sprzedaży sieci Era odtwarzacz DVD będzie sprzedawany 
za 1zł brutto bezpośrednio przy podpisaniu Załącznika do Umowy.  

  
4. Postępowanie reklamacyjne 

4.1 Reklamacje mogą być wnoszone zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług 
Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów 

5. Inne postanowienia 
5.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały 

postanowienia oferty promocyjnej w ramach, której Abonent zawarł Umowę, Regulamin 
Nowej Ery Domowej i Ery Firmowej oraz Regulamin Świadczenia Usług 
Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów 

5.2 Operator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia akcji promocyjnej. 
5.3 Operator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu oferty promocyjnej, o 

każdej zmianie Operator będzie informował, poprzez stronę www.era.pl. 
 

 
 
 


