
 
 

   * Opłata za połączenie zgodna z Cennikiem operatora sieci, z której wykonywane jest połączenie. 
Biuro Obsługi Abonenta: 602 900 000* 

 
Warunki Oferty Promocyjnej  

„Tańsze usługi w Pakietach Biznes i Pakietach Biznes Firma”  

w sieci Era 

Kod promocji B39/06 
 

Oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., operatora sieci Era 
 

I. Opis oferty 
1. W okresie od dnia 14 grudnia 2006 roku do odwołania, operator sieci Era oferuje: 
 

 dla taryf Pakiet Biznes: Pakiet Biznes 230, Pakiet Biznes 120, Pakiet Biznes 60, Pakiet Biznes 40, Pakiet Biznes 20, Pakiet Biznes 10 promocyjny, 
bezterminowy upust od abonamentu za usługi Darmowa sieć firmowa i Rozmowy poranne w wysokości 15,00 zł netto: 

 
Abonament za usługę z 
uwzględnieniem upustu 

promocyjnego 

Pakiet Biznes 
230 

Pakiet Biznes 
120 

Pakiet Biznes 
60 

Pakiet Biznes 
40 

Pakiet Biznes 
20 

Pakiet Biznes 
10 

Darmowa sieć firmowa 25,00 zł netto 
(30,50 zł z VAT) 

Rozmowy poranne bezpłatny bezpłatny 25,00 zł netto 
(30,50 zł z VAT) 

 
 

 dla taryf Pakiet Biznes Firma: Pakiet Biznes Firma Top, Pakiet Biznes Firma 5000, Pakiet Biznes Firma 2000, promocyjny, bezterminowy upust od 
abonamentu za usługę Darmowa sieć firmowa w wysokości 15,00 zł netto: 

 
Abonament za usługę z 
uwzględnieniem upustu 

promocyjnego 

Pakiet Biznes 
Firma Top 

Pakiet Biznes 
Firma 5000 

Pakiet Biznes 
Firma 2000 

Darmowa sieć firmowa 25,00 zł netto 
(30,50 zł z VAT) 

 
 

2. Oferta dotyczy wszystkich Abonentów sieci Era, którzy w terminie obowiązywania niniejszej promocji korzystają z taryf Pakiet Biznes, 
Pakiet Biznes 10 lub Pakiet Biznes Firma. 

3. Cesja nie powoduje utraty prawa do korzystania z przywilejów niniejszej oferty promocyjnej z zastrzeżeniem pkt. 2 niniejszego regulaminu oraz o ile zgodna 
jest z warunkami oferty, w ramach której Abonent korzysta z taryf określonych w pkt. 1 niniejszej oferty. 

4. Szczegółowe warunki cenowe i zasady korzystania z usług nieokreślone w niniejszym regulaminie są zgodne z „Załącznikiem cenowym do oferty taryf Pakiet 
Biznes” i „Warunkami Oferty Promocyjnej Pakiet Biznes 10” oraz „Załącznikiem cenowym do oferty taryf Pakiet Biznes Firma”. 

5. Niniejsza promocja łączy się z innymi promocjami, ofertami specjalnymi oraz Umowami z Klientem Kluczowym, z zastrzeżeniem, iż łączeniu nie podlegają 
zapisy dotyczące upustów od abonamentu za usługę „Darmowa Sieć Firmowa” lub/i „Rozmowy Poranne”. W przypadku, gdy oferta specjalna lub Umowa z 
Klientem Kluczowym zawiera zapisy dotyczące upustu od abonamentu za usługi „Darmowa Sieć Firmowa” lub/i „Rozmowy Poranne”, jako zapis o znaczeniu 
nadrzędnym przyjmuje się zapis bardziej korzystny dla klienta. 

6. Zmiana taryfy, dokonana zgodnie z warunkami oferty, w ramach której Abonent korzysta z taryf określonych w pkt. 1 niniejszego regulaminu, powoduje 
przejście na wysokość abonamentu za usługę Darmowa sieć firmowa lub/i Rozmowy poranne zdefiniowaną dla nowej taryfy.  

  

II. Postanowienia ogólne 
1. Usługi telekomunikacyjne są świadczone przez PTC zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych w sieci Era przez PTC oraz z warunkami 

Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych, dostępnymi u każdego Doradcy Biznesowego i Autoryzowanego Doradcy Biznesowego sieci Era, w 
Salonach i Sklepach firmowych sieci Era, a także w Autoryzowanych punktach sprzedaży sieci Era. 

2. W przypadku kolizji pomiędzy postanowieniami zawartymi w Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Operatora z postanowieniami 
niniejszych Warunków Oferty Promocyjnej, pierwszeństwo będą miały postanowienia niniejszej Oferty Promocyjnej z zastrzeżeniem postanowień punktu 7 
paragrafu I niniejszego regulaminu. 


