
 

Biuro Obsługi Użytkownika Tak Tak: 9602* lub 602 960 200** 

* Płatne 2 zł z VAT za połączenie dla kart systemu Tak Tak z terenu Polski, ** Opłata zgodnie z cennikiem danego operatora. 

 
Mega Doładowanie 

dla Użytkowników systemu Tak Tak w sieci Era 
Regulamin oferty promocyjnej Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o. o. , operatora sieci Era. 

 

Czas trwania promocji:  od 02.04.2007r. do 30.04.2007r. 
Nazwa promocji:  Mega Doładowanie 
Promocja dotyczy:  promocyjnego doładowania konta Użytkownika Tak Tak Pakietem 100 Erajednostek (100 

minut do sieci Era, Heyah i stacjonarnych wymiennych na 400 SMS-ów do sieci Era i Heyah) 
zwanym dalej Pakietem 

 

Warunki oferty: 

1. Z oferty może skorzystać każdy Użytkownik, który wykonał z karty SIM Tak Tak pierwsze połączenie nie później niż do 
dnia 30.04.2007r (włącznie). 

2. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest jednorazowe uzupełnienie konta przez Użytkownika kwotą minimum 50zł 
brutto w okresie trwania promocji. 

3. Po spełnieniu warunków udziału w promocji, konto Użytkownika zostanie uzupełnione promocyjnym Pakietem. 

4. Dodanie promocyjnego Pakietu do konta następuje automatycznie i Użytkownik nie ma możliwości rezygnacji z 
otrzymania Pakietu. 

5. Doładowanie konta promocyjnym Pakietem nastąpi w ciągu 72 godzin od momentu spełnienie przez Użytkownika 
warunków i zostanie potwierdzone SMS-em.  

6. Klient może skorzystać z oferty tylko raz. 
 
7. Minuta zawarta w pakiecie jest wymienna na 4 wiadomości SMS. Minuty można wykorzystać na połączenia do sieci 
Era, Heyah i krajowe numery stacjonarne, a SMS-y do sieci Era i Heyah. 

8. Minuty i SMS-y zawarte w pakiecie są rozliczane tak samo, jak Erajednostki. 

9. Klient ma możliwość sprawdzenia ilości posiadanych minut i SMS-ów wysyłając Ekspresowy kod *102 lub dzwoniąc 
na numer 9898 (bezpłatny z terenu Polski). 

10. W kwestiach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają „Cennik usług dodatkowych dla taryfy 
Happy w systemie Tak Tak”, „Cennik taryf: Era Love, Moja Okolica, Razem, SMS Fan, Cały Dzień w systemie Tak Tak” 
oraz postanowienia Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych. 

11. Operator ma prawo zaprzestać świadczenia Usług Telekomunikacyjnych w każdym czasie ze skutkiem 
natychmiastowym, w przypadku powzięcia wiadomości, że Klient wykorzystuje Usługi Telekomunikacyjne świadczone 
przez Operatora do celów niezgodnych z prawem lub używa Kartę SIM, korzystając z kradzionego Telefonu, nie 
homologowanego albo nie posiadającego certyfikatu zgodności z zasadniczymi wymaganiami aparatu telefonicznego. 

12. Stosowanie urządzeń realizujących funkcje zakończenia sieci stałej (Fixed Cellular Terminal, zwanych dalej 
„Urządzeniami FCT”) lub działających na podobnej zasadzie, w których wykorzystywane będą karty SIM działające w 
sieci Era wymaga uzyskania od PTC pisemnej zgody. W urządzeniach FCT lub działających na podobnej zasadzie Klient 
może używać wyłącznie kart SIM aktywowanych na taryfach specjalnych przeznaczonych dla urządzeń typu FCT. Klient 
nie ma prawa za pomocą kart SIM, działających w sieci Era, kierować do sieci Era, lub innych sieci telekomunikacyjnych 
ruchu z sieci innych operatorów. 

13. PTC ma prawo do zaprzestania świadczenia Usług Telekomunikacyjnych w każdym czasie ze skutkiem 
natychmiastowym, na tych kartach SIM Tak Tak, w przypadku których stwierdzono nie wywiązywanie się Klienta ze 
zobowiązań określonych w punkcie 12 niniejszego regulaminu. W tym przypadku zgromadzona przez Użytkownika kwota 
oraz liczba jednostek zakumulowana na karcie SIM Tak Tak przepada i nie jest zwracana przez Operatora. 

14. Operator zastrzega sobie prawo do wycofania niniejszej oferty w dowolnym terminie lub zmiany niniejszego 
regulaminu, bez konieczności podawania przyczyn. Informacje dotyczące zmian oraz wycofania niniejszej oferty będą 
publikowane na stronie internetowej www.era.pl

http://www.era.pl/

