
 
 

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

 
 

Warunki Oferty Promocyjnej „Witamy w Era Biznes” w sieci Era 

Kod promocji B27/06 
Oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o. o., operatora sieci Era 

 

I. Opis oferty  
1. W okresie od dnia 22 lutego 2007 r. do dnia 21 marca 2007 r. lub do odwołania, PTC operator sieci Era oferuje: 
 

 Dodatkową kwotę Pakietu wartościowego wliczoną w abonament przez 6 pełnych Cykli rozliczeniowych, licząc od dnia aktywacji w sieci 
Era numeru innego operatora. 

 
 

 

Pakiet Biznes 
Prestiż 

Pakiet Biznes 
230 

Pakiet Biznes 
120 

Pakiet Biznes  
60 

Bezpłatna 
dodatkowa kwota 

Pakietu 
Wartościowego  

75 zł netto 
91,50 zł z VAT 

50 zł netto 
61,00 zł z VAT 

25 zł netto 
30,50 zł z VAT 

15 zł  netto 
18,30 zł z VAT 

 
 
2. Z oferty może skorzystać każdy przedsiębiorca w  rozumieniu  odpowiednich  przepisów  prawa,  który w okresie od dnia 22 lutego 2007 

r. do dnia 21 marca 2007 r.,  przy  zakupie  aktywacji  z  taryfami biznesowymi Pakiet Biznes: Pakiet Biznes 20, Pakiet Biznes 40, Pakiet 
Biznes 60, Pakiet Biznes 120, Pakiet Biznes 230, Pakiet Biznes Prestiż zdecyduje się na przeniesienie numeru posiadanego u 
dotychczasowego operatora komórkowego do sieci Era i spełni łącznie 6 poniższych warunków: 

2.1. otrzyma od PTC dokument potwierdzający techniczną możliwość przyjęcia przenoszonego od innego operatora numeru; 
2.2. uzyska pisemną bezwarunkową zgodę od poprzedniego operatora na przeniesienie numeru do sieci Era w określonym 
terminie; 
2.3. rozwiąże umowę z dotychczasowym operatorem; 
2.4. jednocześnie z nabyciem aparatu telefonicznego wraz z przyłączeniem do sieci Era (aktywacją), zawrze z PTC Umowę o 
Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych z możliwością zmiany numeru na numer przeniesiony od dotychczasowego operatora, w 
terminie nie później niż 30 dni po rozwiązaniu umowy z dotychczasowym operatorem; 
2.5. po spełnieniu warunków koniecznych do przeniesienia numeru, określonych w regulaminach świadczenia Usługi Przeniesienia 
w sieci Era dostępnych w punktach sprzedaży sieci Era i na www.era.pl, przeniesie numer innego operatora do sieci Era w terminie 
nie później niż 6 miesięcy od aktywacji numeru tymczasowego w sieci Era; 
2.6. w momencie przeniesienia numeru innego operatora do sieci Era będzie korzystać z jednej z taryf: Pakiet Biznes 60, Pakiet 
Biznes 120, Pakiet Biznes 230, Pakiet Biznes Prestiż. 

3. Dodatkowa kwota pakietu będzie aktywowana z zastrzeżeniem pkt. 4 od pierwszego pełnego Cyklu rozliczeniowego (dzień wystawienia faktury), 
następującego po zmianie numeru telefonu na numer przeniesiony z sieci innego Operatora. Wysokość aktywowanej dodatkowej kwoty pakietu 
wartościowego zależy od wysokości abonamentu taryfy, z jakiej korzysta Abonent w momencie przeniesienia numeru innego operatora do sieci Era. 

4. Jeżeli pierwszy, pełny Cykl rozliczeniowy, o którym mowa w pkt. 3, rozpocznie się w trakcie 7 dni roboczych od zmiany numeru telefonu na numer 
przeniesiony z sieci innego Operatora, PTC zastrzega sobie możliwość aktywowania dodatkowej kwoty Pakietu wartościowego z początkiem kolejnego 
pełnego Cyklu rozliczeniowego. 

5. Zmiana taryfy na taryfę o wyższym Abonamencie miesięcznym w trakcie 6 Cykli rozliczeniowych, w których przyznawana jest dodatkowa kwota Pakietu 
wartościowego opisana w pkt. 1, nie powoduje przejścia na dodatkową kwotę Pakietu wartościowego zdefiniowaną dla nowej taryfy.  

6. Dodatkowa kwota Pakietu Wartościowego wykorzystywana jest zawsze przed Pakietem wartościowym z bieżącego Cyklu rozliczeniowego. 
7. Niewykorzystana dodatkowa kwota Pakietu wartościowego przechodzi na następny Cykl rozliczeniowy. Kwota ta może być przenoszona na maksymalnie 1 

Cykl rozliczeniowy. 
8. Cesja nie powoduje utraty dodatkowej kwoty Pakietu wartościowego. 
9. Operator zastrzega sobie prawo do określenia warunków koniecznych do przeprowadzenia cesji. 
10. Z oferty można skorzystać u Doradców Biznesowych, Autoryzowanych Doradców Biznesowych, w Salonach i Sklepach firmowych sieci Era, a także w 

Autoryzowanych Punktach Sprzedaży sieci Era. 
11. W przypadku rozwiązania Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych, na podstawie której Abonent korzysta z niniejszej promocji Abonent traci 

bezpowrotnie prawo do dodatkowej kwoty Pakietu wartościowego. 
 

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. Warunki niniejszej promocji można łączyć z warunkami akcji promocyjnej, w ramach której Abonent podpisze umowę o świadczenie usług 
telekomunikacyjnych określoną w pkt. I, ppkt. 2 niniejszej umowy.  

3. W przypadku kolizji pomiędzy postanowieniami zawartymi w Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Operatora z postanowieniami 
niniejszych Warunków Oferty Promocyjnej, pierwszeństwo będą miały postanowienia niniejszych Warunków Oferty Promocyjnej. 


