Warunki Oferty Promocyjnej „Taryfy multimedialne” w sieci Era („Oferta”)
Nowa oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., operatora sieci Era
KOD PROMOCJI: P_DEDYKOWANA_24

I. Opis oferty
W okresie od 19.05.2010 roku do wyczerpania zapasów zestawów obj!tych niniejsz" promocj", jednak#e nie d$u#ej ni# do dnia 31.08.2010 roku, Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o. o., operator sieci Era
(zwana dalej „Operator”) oferuje:
1.

PROMOCYJNE ZESTAWY (dotyczy us!ug krajowych):
Taryfa

Rodzina 140

Minuty do sieci krajowych (z wy$"czeniem PLAY,
Cyfrowego Polsatu oraz Centernetu) w ramach abonamentu.
Minuty wymienialne na SMS-y, MMS-y, dane oraz po$"czenia
mi!dzynarodowe na numery stacjonarne do krajów Unii
Europejskiej* w stosunku 1:1.
Us$uga dodatkowa blueconnect w ramach op$aty
abonamentowej

Rodzina 110

600 minut

440 minut

(Pakiet dla aktywnych 600)

(Pakiet dla aktywnych 440)

blueconnect 49 (2 GB transferu)

blueconnect 18 (300 MB transferu)

®

Us$uga dodatkowa BlackBerry (APN: blackberry.net): sta$y
dost!p do poczty elektronicznej w ramach op$aty
abonamentowej

BlackBerry za 0 z$ z VAT przez 24 pe$ne Cykle Rozliczeniowe- us$uga dost!pna wy$"cznie dla urz"dze% RIM BlackBerry

Us$uga dodatkowa: Poczta G$osowa Extra

Poczta G$osowa Extra za 0 z$ z VAT przez 24 pe$ne Cykle Rozliczeniowe- us$uga dost!pna wy$"cznie dla urz"dze% iPhone
3G

®

®

Hotspot w sieci Era

Bezp$atny, nielimitowany (bez limitu przesy$u danych)
139 z! z VAT przez 24 Cykle Rozliczeniowe

Promocyjny abonament za Zestaw

99 z! z VAT przez 24 Cykle Rozliczeniowe

*Zestawienie prefiksów sieci stacjonarnych EU uwzgl!dnionych w us$udze „Minuty do sieci krajowych” oraz „Promocyjny pakiet minut” dost!pne jest w „Zestawieniu prefiksów dla mi!dzynarodowych
po$"cze% g$osowych do sieci stacjonarnych w UE w Taryfach Rodzinnych”
a)

Abonent ma mo#liwo&' w ci"gu maksymalnie 60 dni licz"c od aktywacji Karty SIM, w!"czenia dodatkowej us!ugi Grupa 3 osobowa w ramach oferty promocyjnej Era Sie# Rodzinna za
cen$ promocyjn" 10 z! z VAT miesi!cznie. Promocyjna op$ata za us$ug! Grupa 3 osobowa obowi"zywa' b!dzie przez okres trwania Umowy o (wiadczenie Us$ug Telekomunikacyjnych
zawartej w ramach niniejszej Oferty promocyjnej(24 Cykle Rozliczeniowe). Abonent ma mo#liwo&' w dowolnym momencie wy$"czenia us$ugi Grupa 3 osobowa. Ponowna aktywacja us$ugi
spowoduje ponowne naliczenie promocyjnej op$aty 10 z$ z VAT, pod warunkiem, #e us$uga zosta$a pierwotnie uruchomiona w ci"gu 60 dni licz"c od aktywacji Karty SIM. Szczegó$owe warunki
ww. us$ugi dodatkowej zawarte s" w regulaminie Warunki oferty specjalnej us$ugi Era Sie' Rodzinna V. Po okresie promocyjnym (24 Cykli rozliczeniowych) op$ata za us$ug! Grupa 3 osobowa
naliczana b!dzie zgodnie z Warunki oferty specjalnej us$ugi Era Sie' Rodzinna.. W przypadku zmiany wielko&ci grupy w ramach us$ugi „Sie' rodzinna” Op$ata Abonamentowa b!dzie naliczana
zgodnie z Warunki oferty specjalnej us$ugi Era Sie' Rodzinna V.

b)
c)

Minuty do sieci krajowych przyznawane s" przez 24 pe$ne Cykle rozliczeniowe.
Minuty do sieci krajowych nie dotycz" po$"cze% z numerami 602 900, 602 950 000, 602 963, 608 908, 608 955, 608 966,602 913, Numerami premium, Numerami bezp$atnymi, po$"czenia typu
faksy, przeniesienia, po$"cze% roamingowych, po$"cze% wideo, SMS-ów i MMS-ów specjalnych, SMS-ów i MMS-ów bezp$atnych, SMS-ów wys$anych w us$ugach: SMS g$osowy, SIMekstra,
oraz SMS i MMS mi!dzynarodowy i roamingowy, SMS-ów wykorzystywanych w procesach do$adowania telefonu na kart!.

d)

Skorzystanie z Oferty Promocyjnej spowoduje zmian! wymienialno&ci jednostek w stosunku do Cennika taryf Rodzinnych. W ramach Oferty Promocyjnej Minuty do sieci krajowych oraz
Promocyjny pakiet minut s" wymienialne w stosunku 1:1 na: SMS-y, MMS-y, dane (APN: erawap; erainternet) oraz po!"czenia mi$dzynarodowe na numery stacjonarne do krajów
Unii Europejskiej*.
Do celów rozliczeniowych przyjmuje si!, #e:

`

- 1minuta =1SMS =1MMS = 1MB = 1 minuta po$"czenia mi!dzynarodowe na numery stacjonarne do krajów Unii Europejskiej
- 100 KB.= 6 sekund
Po$"czenia mi!dzynarodowe zrealizowane na numery stacjonarne do krajów Unii Europejskiej s" wymienne zgodnie z zasad" 1 minuta po$"czenia krajowego = 1 minucie Po$"czenia
mi!dzynarodowego na numery stacjonarne do krajów Unii Europejskiej. Op$aty za po$"czenia mi!dzynarodowe naliczane s" zgodnie z Cennikiem Taryf Rodzinnych i dotycz" wy$"cznie
po$"cze% wykonanych w kraju z wy$"czeniem po$"cze% przychodz"cych zrealizowanych w ramach us$ugi Roaming mi!dzynarodowy.
e)

Promocyjne Zestawy obowi"zuj" przez okres 24 Cykli Rozliczeniowych, z zastrze#eniem postanowie% pkt III ppkt 1. W przypadku zawieszenia &wiadczenia Us$ug Telekomunikacyjnych, po
ponownej aktywacji Op$ata abonamentowa za taryf! b!dzie naliczana zgodnie z warunkami okre&lonymi przed zawieszeniem. Liczba Cykli Rozliczeniowych, dla których b!d" obowi"zywa$y
zasady okre&lone przed zawieszeniem zostanie przed$u#ona o okres zawieszenia i zaokr"glona w gór! do pe$nego Cyklu Rozliczeniowego.

f)

W ramach Op$aty abonamentowej Abonent otrzymuje prawo do korzystania blueconnect 49 lub blueconnect 18. Zasady korzystania oraz parametry techniczne us$ugi bleconnect 49,
blueconnect 18 opisane s" w warunkach Oferty Promocyjnej „Internet Non-Stop”.

g)

®

Abonent zakupuj"c urz"dzenie RIM BlackBerry , w ramach op$aty abonamentowej otrzymuje sta$y dost!p przez APN: blackberry.net do internetowych kont pocztowych (POP3/IMAP)
®

®

posiadanych przez Abonenta za pomoc" dedykowanego terminala wspieraj"cego us$ug! dodatkow" BlackBerry zwan" dalej „us$ug" Era mail BlackBerry ”. Korzystanie z us$ugi Era mail
®

®

BlackBerry mo#liwe jest wy$"cznie z telefonem BlackBerry . Telefony oferowane s" na zasadach okre&lonych w pkt. 2 poni#ej.
h)

®

®

Szczegó$owe warunki cenowe us$ugi Era mail BlackBerry (wraz z dodatkowymi obja&nieniami) opisane s" w Cenniku BlackBerry (APN: blackberry.net).
®

i)

Us$uga dodatkowa Era mail BlackBerry oferowana w Promocyjnych Zestawach oraz Hotspot w sieci Era zostanie uruchomiona Abonentowi maksymalnie w ci"gu 48 godzin od daty aktywacji

j)

Transmisja danych w ramach us$ugi Era mail BlackBerry nie mo#e by' $"czona z innymi ofertami dotycz"cymi pakietowej transmisji danych (APN: Internet).

k)

Transmisja danych w ramach us$ugi Era mail BlackBerry nie jest wliczana w limit us$ugi blueconnect.

l)

Korzystanie z us$ugi Era mail BlackBerry za granic" wymaga posiadania aktywnej us$ugi Roaming zgodnie z warunkami okre&lonymi w Cenniku BlackBerry (APN:blackberry.net), który

m)

Op$aty za korzystanie z us$ugi Era mail BlackBerry za granic" naliczane s" zgodnie z Cennikiem BlackBerry (APN: blackberry.net).

n)

Szczegó$owe warunki cenowe us$ugi Era mail BlackBerry (wraz z dodatkowymi obja&nieniami) opisane s" w Cenniku BlackBerry (APN: blackberry.net).

o)

W trakcie trwania Umowy mo#liwa jest zmiana taryfy na taryf! z wy#szym abonamentem. Zmiana powrotna na taryf! wybran" przy podpisaniu Umowy o (wiadczenie Us$ug

p)

Sesje transmisji danych, wykonanych w ramach wymienialno&ci minut przyznanych w abonamencie, rozliczane s" po ich zako%czeniu. Wyj"tkiem jest sesja aktywna o godz. 00.00. W takim

Karty SIM.
®

®

®

®

stanowi za$"cznik do niniejszej Oferty. Szczegó$owe informacje dotycz"ce listy sieci krajów, w których mo#na korzysta' z us$ug Internet za granic" dost!pne s" na stronie www.era.pl
®

®

®

Telekomunikacyjnych równie# jest mo#liwa. Zmiana taryfy nie powoduje zmiany us$ug dodatkowych.

przypadku nast!puje zako%czenie dotychczasowej sesji o godz. 00.00 i rozpocz!cie nowej.
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q)

®

Szczegó$owe warunki naliczania op$at i &wiadczenia us$ug opisane s" w Cenniku taryf Rodzinnych, w Cenniku BlackBerry (APN:BlackBerry.Net), w warunkach Oferty Promocyjnej „Era Sie'
Rodzinna V” oraz warunkach oferty promocyjnej „Interent Non-Stop”, które stanowi" za$"cznik do niniejszych Warunków Oferty Promocyjnej.

2.

PROMOCYJNY ZAKUP TELEFONÓW:
W ramach Oferty Promocyjnej Abonent ma mo#liwo&' zakupu nast!puj"cych telefonów w promocyjnych cenach:
Taryfa

Rodzina 140

Rodzina 110

Op$ata abonamentowa

139 z! z VAT

99 z! z VAT
CENA

Promocyjna cena telefonu z VAT
HTC HD2

899

iPhone 3G 8GB

349

759

iPhone 3GS 16GB

709

1119

iPhone 3GS 32GB

1479

1869

LG GT500

1

1

Nokia 5230 z Pakietem nawigacyjnym

1

1

Nokia 6700 classic

1

1

Nokia E52

1

1

Nokia E66

1

299

Nokia E71
Nokia N97 mini

1

299

699

999

RIM BlackBerry 8520

1

1

RIM BlackBerry 8900

499

699

RIM BlackBerry 9700 Bold

399

849

Samsung Avila GPS (S5230G)

1

1

Samsung Galaxy i5700

1

1

Samsung Monte (S5620)

1

1

Sony Ericsson Elm

1

1

Sony Ericsson Satio

499

799

Sony Ericsson W995
Sony Ericsson Xperia X10
Sony Ericsson Yari
3.

1199

1

199

499

799

1

1

OP%ATA ZA PRZY%&CZENIE DO SIECI ERA w ramach niniejszej Oferty wynosi 49 z$ z VAT niezale#nie od wybranego Zestawu. Op$ata ta jest doliczana do pierwszej faktury miesi!cznej,
wystawionej po aktywacji Karty SIM.

4.

POZOSTA%E WARUNKI:
a)

Abonent ma prawo dokona' przelewu (Cesji) praw i obowi"zków z Umowy na osob! trzeci" na warunkach wskazanych w Regulaminie (wiadczenia Us$ug Telekomunikacyjnych na rzecz
Abonentów (dalej „Regulamin”). W takim przypadku osoba trzecia wst!puj"ca w miejsce Abonenta zobowi"zana b!dzie zap$aci' na rzecz Operatora op$at! w wysoko&ci okre&lonej w Cenniku.
Cesja nie powoduje zmiany Op$aty abonamentowej za wybrany Zestaw. W momencie dokonywania Cesji nie jest mo#liwa zmiana posiadanego Zestawu. Cesja powoduje wy$"czenie us$ugi
dodatkowej w ramach oferty promocyjnej Era Sie' Rodzinna oraz promocyjnej op$aty za t! us$ug!.

b)
c)

W czasie obowi"zywania Umowy zawieszenie &wiadczenia Us$ug Telekomunikacyjnych na #yczenie Abonenta nie b!dzie mo#liwe.
Warunków Oferty Promocyjnej „Taryfy multimedialne” nie mo#na $"czy' z warunkami Ofert Specjalnych, Umów z Klientem Kluczowym, innych Ofert Promocyjnych, innych Cenników ni# te
wymienione w niniejszej Ofercie, warunkami Karty Sta$ych Warunków oraz innych warunków, na podstawie których Operator &wiadczy us$ugi Klientom prywatnym i biznesowym oraz z
warunkami innych akcji promocyjnych, które Operator prowadzi$, prowadzi i b!dzie prowadzi' w przysz$o&ci.

d)

Z Oferty Promocyjnej mo#e skorzysta' Konsument, który:

!

jednocze&nie z nabyciem aparatu telefonicznego wraz z przy$"czeniem do sieci Era (Aktywacj"),

!

przedstawi dowód osobisty oraz dokument potwierdzaj"cy wiarygodno&' p$atnicz", zgodnie ze szczegó$owym wykazem honorowanych dokumentów (wykaz ten dost!pny jest w Punktach
Sprzeda#y , na www.era.pl oraz u konsultanta obs$uguj"cego telezamówienia; przyk$adowo dokumentem takim jest za&wiadczenie o zatrudnieniu, karta kredytowa, dokumenty po&wiadczaj"ce
fakt otrzymywania emerytury lub renty itp.).

!

oraz zawrze z Operatorem Umow! o (wiadczenie Us$ug Telekomunikacyjnych na czas oznaczony 24 pe$nych Cykli Rozliczeniowych („Umowa”).

e)

Z Oferty promocyjnej mo#e skorzysta' ka#dy przedsi!biorca w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa, który przed$o#y dokumenty potrzebne do zawarcia Umowy i jednocze&nie z
nabyciem aparatu telefonicznego wraz z przy$"czeniem do sieci Era (Aktywacj") zawrze z Operatorem Umow! na czas oznaczony 24 pe$nych Cykli Rozliczeniowych.

f)

Operator w ramach niniejszej Oferty promocyjnej zastrzega sobie prawo do uzale#nienia zawarcia Umowy lub dalszego &wiadczenia na jej podstawie Us$ug Telekomunikacyjnych od wp$acenia
Kaucji, spe$nienia wymogu dokonania zap$aty okre&lon" kart" kredytow", lub wymogu przedstawienia okre&lonej karty kredytowej. Kaucja nie ma charakteru zaliczki ani przedp$aty na poczet
jakichkolwiek nale#no&ci Operatora i jest zdeponowana na wyodr!bnionym, nieoprocentowanym rachunku bankowym Operatora. Operator ma prawo #"da' kwoty Kaucji do wysoko&ci 4000 z$
z zastrze#eniem, #e w przypadku, gdy op$aty nale#ne sieci Era s" wy#sze ni# kwota 4000 z$, Kaucja mo#e stanowi' kwot! nie wy#sz" ni# dwukrotno&' kwoty nale#nych op$at. Kaucja nie
podlega podatkowi VAT. Konsument ma prawo wyst"pi' o zwrot Kaucji po up$ywie 6 miesi!cy od momentu zakupu telefonu. Po z$o#eniu przez Konsumenta zg$oszenia o zwrot Kaucji Operator
zwraca Kaucj!, pod warunkiem op$acenia wszystkich faktur, których termin p$atno&ci min"$.

5.

ROAMING MI'DZYNARODOWY
Us$uga Roamingu mi!dzynarodowego b!dzie automatycznie w$"czona po 3 pe$nych Cyklach Rozliczeniowych od momentu Aktywacji Karty SIM, Abonentom spe$niaj"cym poni#sze warunki
w$"czenia us$ugi:
!

Brak zaleg$o&ci w p$atno&ciach (nowi Abonenci powinni posiada' minimum 3 terminowo op$acone faktury)

!

Posiadanie innego telefonu w sieci Era z uruchomion" us$ug" Roamingu mi!dzynarodowego (pod warunkiem, #e us$uga dla tego telefonu nie zosta$a w$"czona na podstawie Kaucji)

Us$uga Roamingu mi!dzynarodowego jest w$"czana automatycznie wy$"cznie Abonentom, którzy samodzielnie mog" aktywowa' t! us$ug! za po&rednictwem Biura Obs$ugi Abonenta.
6.

SERWIS „GRANIE NA CZEKANIE” ORAZ PAKIET „PRENUMERATA”
a)

Serwis „Granie na Czekanie” (dalej równie# „Serwis”) oraz pakiet „Prenumerata” zostan" nieodp$atnie aktywowane w terminie 30 dni od momentu Aktywacji Karty SIM.

b)

Serwis aktywowany jest z wybranym przez Operatora utworem, spo&ród utworów dost!pnych w ramach Serwisu, za co Operator nie pobierze op$aty (zmiana utworu przez Abonenta zwi"zana jest
z op$at" wskazan" w Regulaminie Serwisu „Granie na Czekanie" i "Szafa Gra"). Operator nie pobierze tak#e op$at abonamentowych za korzystanie z Serwisu w trakcie okresu promocyjnego
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trwaj"cego od aktywacji Serwisu do ko%ca Cyklu Rozliczeniowego, nast!puj"cego po Cyklu Rozliczeniowym, w którym nast"pi Aktywacja. Po zako%czeniu okresu promocyjnego za dalsze
korzystanie z Serwisu Operator b!dzie pobiera$ op$at! abonamentow", okre&lon" w Regulaminie Serwisu „Granie na Czekanie” i "Szafa Gra", w wysoko&ci 2 z$ z VAT (1,64 z$ netto) w Cyklu
Rozliczeniowym.
c)

Korzystanie z pakietu „Prenumerata” jest bezp$atne w promocyjnym okresie 7 dni, licz"c od dnia otrzymania pierwszego MMS / SMS z dan" prenumerat". Po zako%czeniu okresu promocyjnego
op$ata za poszczególne prenumeraty b!dzie naliczana w nast!puj"cej wysoko&ci:

d)

!

Prenumerata SMS „Dowcip dnia” - 0,10 z$ z VAT (0,08 z$ netto) za jeden otrzymany SMS. Wiadomo&' wysy$ana raz dziennie.

!

Prenumerata MMS „Plotek” - 0,30 z$ z VAT - (0,25 z$ netto) za jeden otrzymany MMS. Wiadomo&' wysy$ana raz dziennie od poniedzia$ku do pi"tku.

!

Prenumerata MMS „Gazeta MMS” - 0,30 z$ z VAT (0,25 z$ netto) za jeden otrzymany MMS. Wiadomo&' wysy$ana raz dziennie.

Prenumerata MMS zostanie aktywowana, w ramach Umów zwi"zanych z zakupem aparatu telefonicznego obs$uguj"cego wiadomo&ci MMS. Prenumerata MMS „Plotek”, zostanie aktywowana w
ramach Umów z Abonentami, których numer PESEL wskazuje p$e' #e%sk", natomiast Prenumerata MMS „Gazeta MMS” w ramach Umów z Abonentami, których numer PESEL wskazuje p$e'
m!sk".

e)

Op$ata abonamentowa za Serwis b!dzie wyodr!bniona na fakturze, jako "op$ata abonamentowa Granie na Czekanie". Op$ata za utwór i korzystanie z poszczególnych Prenumerat jest
wyodr!bniona na rachunku szczegó$owym, jako "serwisy specjalne wap".

f)

Po aktywacji Serwisu Abonent otrzyma SMS z komunikatem potwierdzaj"cym aktywacj! us$ugi oraz informuj"cym o sposobie rezygnacji z Serwisu.

g)

Po aktywacji Serwisu Abonent mo#e w dowolnym momencie zrezygnowa' z korzystania z Serwisu poprzez wys$anie wiadomo&ci SMS o tre&ci NIE na bezp$atny numer 80333.

h)

Przed zako%czeniem okresu promocyjnego, o którym mowa w ppkt b), Abonent otrzyma SMS informuj"cy o tym, i# za dalsze korzystanie z Serwisu pobierana b!dzie op$ata abonamentowa oraz o

i)

Po aktywacji pakietu „Prenumerata” Abonent otrzyma SMS z komunikatem potwierdzaj"cym aktywacj! us$ug oraz informuj"cym o sposobie rezygnacji z pakietu.

sposobie bezp$atnej rezygnacji z Serwisu.

j)

k)

Po aktywacji pakietu Abonent mo#e w dowolnym momencie zrezygnowa' z poszczególnych Prenumerat poprzez wys$anie na bezp$atny numer 8717 komunikatów:
!

Prenumerata SMS „Dowcip dnia” - SMS o tre&ci DP ANULUJ

!

Prenumerata MMS „Plotek” - SMS o tre&ci PLK ANULUJ

!

Prenumerata MMS „Gazeta MMS” - SMS o tre&ci GF ANULUJ

Przed zako%czeniem okresu promocyjnego, o którym mowa w ppkt c), Abonent otrzyma SMS informuj"cy o tym, i# za dalsze korzystanie z pakietu pobierane b!d" op$aty oraz o sposobie
bezp$atnej rezygnacji z pakietu.

II. Postanowienia ogólne
1.
Podstaw" nabycia aparatów telefonicznych obj!tych niniejsz" promocj" w Autoryzowanym Punkcie Sprzeda#y sieci Era jest umowa sprzeda#y zawarta pomi!dzy osob" korzystaj"c" z promocji a
Autoryzowanym Punktem Sprzeda#y sieci Era.
2.

Promocyjna cena przy$"czenia do Sieci (Aktywacji) dotyczy tylko niniejszej oferty promocyjnej i obowi"zuje pod warunkiem zawarcia z Operatorem Umowy na czas oznaczony. Cena przy$"czenia do

3.

Doradcy Biznesowi, Autoryzowane Punkty Sprzeda#y sieci Era, Sprzedawcy w Salonach i Sklepach Firmowych sieci Era oraz Kurierzy nie maj" prawa do pobierania #adnych op$at z tytu$u

Sieci w sytuacjach nieobj!tych niniejsz" ofert" promocyjn" wynosi 199 z$ z VAT (163,11 z$ netto).
&wiadczenia Us$ug Telekomunikacyjnych w imieniu Operatora, ze szczególnym uwzgl!dnieniem op$aty za przy$"czenie do Sieci (Aktywacji) lub Kaucji. Op$at! za przy$"czenie do Sieci wraz z
pierwsz" Op$at" abonamentow" nale#y ui&ci' w ci"gu 14 dni od daty wystawienia faktury, któr" Operator prze&le poczt".
4.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach Oferty Promocyjnej zastosowanie maj" postanowienia Regulaminu (wiadczenia Us$ug Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów
(„Regulamin”) oraz Umowy. W szczególno&ci terminy pisane w niniejszym dokumencie z du#ej litery, a w nim nie zdefiniowane, maj" znaczenie nadane im we wskazanym Regulaminie. Informacja
dla przedsi!biorcy: Regulamin dost!pny jest u ka#dego Doradcy Biznesowego, Autoryzowanego Doradcy Biznesowego, w Autoryzowanym Punkcie Sprzeda#y, w Salonach lub Sklepach sieci Era.

5.

Us$ugi Telekomunikacyjne s" &wiadczone przez Operatora zgodnie z Regulaminem oraz z warunkami Umowy

6.

Ze wzgl!du na uwarunkowania techniczne zwi"zane z przy$"czeniem (Aktywacj") do sieci Era aparatów telefonicznych zakupionych w ramach niniejszej promocji, Operator zastrzega sobie prawo

7.

Zgodnie z postanowieniami Umowy oraz Cennika taryf Nowa Era ustala si! wysoko&' Limitu Kredytowego w czterech pierwszych Cyklach Rozliczeniowych na 200 z$. W pozosta$ych Cyklach

przed$u#enia okresu pomi!dzy zawarciem Umowy a aktywacj" Karty SIM do 5 dni roboczych.

Rozliczeniowych wysoko&' Limitu Kredytowego wynosi 500 z$.
8.

W przypadku kolizji pomi!dzy postanowieniami zawartymi w Regulaminie z postanowieniami niniejszych Warunków Oferty Promocyjnej, pierwsze%stwo b!d" mia$y postanowienia Warunków Oferty
Promocyjnej.

III. Czas trwania Umowy
1.
W przypadku zawarcia Umowy w ramach niniejszej promocji zgodnym zamiarem stron Umowy jest, aby &wiadczenie Us$ug Telekomunikacyjnych na podstawie Umowy trwa$o, co najmniej przez
okres 24 pe$nych Cykli Rozliczeniowych, licz"c od dnia Aktywacji. Po up$ywie tego okresu Umow! zawart" na czas oznaczony uwa#a si! za przed$u#on" na czas nieoznaczony, z op$atami
abonamentowymi zgodnymi z warunkami niniejszej Oferty Promocyjnej, chyba, #e Abonent na 30 dni przed up$ywem okresu, na który zosta$a zawarta Umowa, zawiadomi Operatora w formie
pisemnej, #e nie zamierza w dalszym ci"gu korzysta' z Us$ug Telekomunikacyjnych &wiadczonych przez Operatora.
2.

Abonent przyjmuje na siebie:
2.1.

zobowi"zanie niepieni!#ne do utrzymania aktywnej Karty SIM w sieci Era przez okres 24 pe$nych Cykli Rozliczeniowych;

2.2.

zobowi"zanie pieni!#ne do uiszczania Op$aty abonamentowej oraz do uiszczania op$at za &wiadczenie Us$ug Telekomunikacyjnych i innych us$ug &wiadczonych przez Operatora zgodnie z
®

Warunkami niniejszej Oferty Promocyjnej oraz Cennikiem taryf Rodzinnych, Cennikiem BlackBerry (APN: blackberry.net), warunkami Oferty Promocyjnej „Era Sie' Rodzinna V” oraz
warunkami Oferty Promocyjnej „Internet Non-Stop”, które stanowi" za$"cznik do Warunków Oferty Promocyjnej.
3.

W przypadku naruszenia przez Abonenta zobowi"zania, o którym mowa w pkt III ppkt 2.1, Abonent b!dzie zobowi"zany na pisemne #"danie Operatora do naprawienia szkody poprzez zap$at! na jej
rzecz kary umownej. Obowi"zek naprawienia szkody wynika ze zgodnego zamiaru Stron, o którym mowa w pkt III ppkt 1 i celu Umowy, która na zasadach promocyjnych przyznaje Abonentowi
specjalne warunki zakupu telefonu i us$ug. Kara Umowna nie przewy#sza wysoko&ci ulg przyznanych Abonentowi w ramach niniejszej Oferty Promocyjnej i wynosi odpowiednio:

Kara Umowna

Rodzina 140

Rodzina 110

2000 z$

1500 z$

Kara umowna b!dzie pomniejszana o proporcjonaln" jej warto&' za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwi"zania.
4.

Obowi"zek naprawienia szkody poprzez zap$at! powy#szej kary umownej b!dzie dotyczy$ równie# przypadków, w których niemo#liwo&' utrzymania aktywnej Karty SIM w sieci Era nast"pi wskutek
jednej z poni#szych przyczyn:

5.

!

z$o#enia przez Abonenta o&wiadczenia o rozwi"zaniu Umowy przed ko%cem okresu jej obowi"zywania,

!

rozwi"zania przez Operatora Umowy w przypadkach, o których mowa w §15 ust 3,4,5,6,7,Regulaminu.

!

utracenia przez Abonenta Karty SIM oraz niewykonywania zwi"zanych z tym obowi"zków okre&lonych w §14 ust. 1 i 2 Regulaminu.

Wydanie i aktywowanie nowej Karty SIM podlega op$acie zgodnej z Cennikiem taryf Rodzinnych.
Informacja dotycz"ca blokady SIM LOCK
Telefony nabywane w zwi"zku z niniejsz" promocj":
1) nie maj" za$o#onej blokady SIM LOCK uniemo#liwiaj"cej korzystanie z nich w sieciach innych operatorów albo
2) maj" za$o#on" tak" blokad!, przy czym Abonent ma prawo #"da' jej usuni!cia od momentu sprzedania i wydania mu urz"dzenia.
W przypadku wskazanym w pkt 2) powy#ej mo#na bezp$atnie usun"' blokad! SIM LOCK, a w tym celu nale#y:
1) zatelefonowa' do Biura Obs$ugi Abonenta pod nr 602 900 000 albo stawi' si! wraz z telefonem w Salonie lub Sklepie Firmowym sieci Era,
2) poda' typ telefonu i jego numeru IMEI oraz
3) o&wiadczy' swoj" wol! zniesienia blokady SIM LOCK.
Cz!&' punktów sprzeda#y sieci Era, w których mo#na zawrze' Umow! nie jest Salonami lub Sklepami Firmowymi sieci Era. Adresy wskazanych Salonów lub Sklepów mo#na uzyska' u sprzedawcy lub telefonuj"c na podany powy#ej
numer.
Blokada SIM LOCK jest usuwana na powy#szych warunkach jedynie w telefonach zakupionych w zwi"zku z zawarciem Umowy w ramach niniejszych Warunków Oferty Promocyjnej lub innych promocji Operatora, je&li ich regulaminy tak
stanowi".
Abonent zostanie powiadomiony przez pracownika Salonu, Sklepu Firmowego lub Biura Obs$ugi Abonenta o terminie wykonania operacji zniesienia blokady SIM LOCK po otrzymaniu kodu od producenta telefonu.
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