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”Oferta Świąteczna” 

 

Oferta Promocyjna dla Użytkowników systemu Tak Tak w sieci Era, Abonentów  Ofert Promocyjnych Tak Tak 
Fon w Era Mix, „Oferty Taryfa Era Fun w Era Mix”, „Oferty Mega Fun w Era Mix”, Abonentów taryf „Nowa Era 

Mix”, Użytkowników „blueconnect starter”. 

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

 

Czas trwania Oferty: od dnia 22.11.2010 r. do dnia 10.01.2011 r. 

Nazwa Oferty: Oferta Świąteczna 

Oferta dotyczy: Promocyjnego doładowania, w postaci podwojenia wartości doładowania konta (brutto) 

 

Warunki oferty: 

1. Z Oferty Promocyjnej „Oferta Świąteczna”” (zwanej dalej „Ofertą”) może skorzystać każdy Użytkownik 
systemu Tak Tak, Abonent Ofert Promocyjnych Tak Tak Fon , „Oferty Taryfa Era Fun w Era Mix”, „Oferty 
Mega Fun w Era Mix”, taryf Nowa Era Mix, Użytkownik „blueconnect starter”, zwani dalej „Klientem” lub 
„Klientami”. 

2. Warunkiem skorzystania z Oferty jest spełnienie przez Klienta łącznie 2 warunków, z zachowaniem 
następującej kolejności i w jednym ze wskazanych okresów:  

2.1: W okresie: od 22 do 28 listopada 2010: 

a.  obniżenie stanu konta o minimum 25 zł z VAT, 

b. następnie uzupełnienie konta jednorazową kwotą minimum 25 zł z VAT. 

2.2: W okresie: od 29 listopada do 05 grudnia 2010: 

a. obniżenie stanu konta o minimum 25 zł z VAT 

b. następnie uzupełnienie konta jednorazową kwotą minimum 25 zł z VAT. 

2.3: W okresie: od 06 do 12 grudnia 2010: 

a.  obniżenie stanu konta o minimum 25 zł z VAT, 

b. następnie uzupełnienie konta jednorazową kwotą minimum 25 zł z VAT. 

2.4: W okresie: od 13 do 19 grudnia 2010: 

a. obniżenie stanu konta o minimum 25 zł z VAT 

b. następnie uzupełnienie konta jednorazową kwotą minimum 25 zł z VAT. 

3. Promocyjne doładowanie w ramach Oferty to kwota dodatkowego doładowania od Operatora. Wartość 
Promocyjnego doładowania w ramach Oferty: 
o jest równa kwocie w złotych brutto, którą zostało doładowane konto po spełnieniu warunku 2.1a lub 

2.2a lub 2.3a lub 2.4a, jeżeli wartość tego doładowania wyniosła od 25 zł z VAT do 150 zł z VAT 
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o jest równa kwocie 150 zł z VAT, jeżeli konto po spełnieniu warunku 2.1a lub 2.2a lub 2.3a lub 2.4a 
zostało doładowane kwotą z zakresu od 151 zł z VAT do 500 zł z VAT 

o zawiera się w cenie zakupionego kuponu uzupełniającego lub elektronicznego doładowania 
o nie zawiera Erajednostek 
o nie powoduje przedłużenia ważności konta 
o nie stanowi realizacji zobowiązania do comiesięcznego Minimalnego Zasilenia Konta 

przez Abonentów Oferty Promocyjnej w Era Mix: „Mega Fun”, oraz taryf „Nowa Era Mix”,  
 

4. Po spełnieniu warunków Oferty, nagroda w postaci Promocyjnego doładowania zostanie dodana do konta 
Klienta w okresie 04 – 10.01.2011 r. i zostanie potwierdzona SMS-em. 
 
5. W ofercie nie biorą udziału doładowania dotyczące Abonentów Mega Fun oraz taryf Nowa Era Mix, 
wynikające z obowiązku uzupełniania konta kwotą Minimalnego Zasilenia Konta Era Mix. 

6. Klient może tylko jeden raz otrzymać Promocyjne doładowanie. 

7. W przypadku, gdy Klient nie spełni warunków oferty w okresie od 22 do 28 listopada 2010, to otrzymanie 
promocyjnego doładowania jest możliwe, jeśli nastąpi spełnienie warunków Oferty Promocyjnej w jednym z 
kolejnych okresów, na zasadach określonych w pkt. 2. 

8. W przypadku Klientów dokonujących migracji z taryfy lub systemu objętego niniejszą Ofertą do 
kierunku/taryfy również objętego Ofertą, działania dokonane przed migracją, a mające wpływ na spełnienie 
warunków Oferty są brane pod uwagę, jako spełniające warunki Oferty.  
 
9. W kwestiach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają w zależności od statusu 
Klienta, cenniki oraz załączniki cenowe, właściwe dla aktualnie dla posiadanej taryfy, postanowienia 
Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Polską Telefonię Cyfrową Sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie oraz Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Era Mix. 
 
10. Skorzystanie z niniejszej Oferty przez Klienta oznacza akceptację przez niego niniejszego Regulaminu. 

 


