
 
 

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

* Płatne 2,44 zł z VAT dla kart systemu Tak Tak w sieci Era i Era Mix (z terenu Polski),  
** Opłata zgodnie z cennikiem danego operatora. 

 
 

ZERO GROSZY PO TRZECIEJ 
 

Oferta świąteczna dla Użytkowników systemu Tak Tak w sieci Era oraz 
Abonentów „Oferty Promocyjnej „Tak Tak Fon” z taryfą Happy w systemie Era Mix” 

 
Regulamin oferty Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o. o., operatora sieci Era (zwanej dalej „Operatorem”) 

 
 
Czas trwania promocji:  od 29.11.2007 r. do 31.01.2008 r. (włącznie) 
Promocja dotyczy: nie naliczania opłaty od 4 do 30 minuty połączenia z numerami należącymi do sieci Era 
 
 
Warunki oferty: 

1. Z oferty świątecznej „Zero groszy po trzeciej” (zwanej dalej „OFERTĄ”), może korzystać Użytkownik systemu Tak Tak z 
taryfą Happy oraz Abonent „Oferty Promocyjnej „Tak Tak Fon” z taryfą Happy w systemie Era Mix”, zwany dalej „Klientem”, 
który spełni warunki jej aktywacji od 29.11.2007 do 31.01.2008r (włącznie). 

2. Klientom korzystającym z OFERTY Operator nie nalicza opłat od 4 do 30 minuty (włącznie) połączenia krajowego do 
numerów należących do sieci Era: Abonentów sieci Era, Użytkowników systemu Tak Tak, Abonentów systemu Era Mix oraz 
numerów w usłudze Era Domowa i Era Firmowa. 

3. Warunkiem skorzystania z OFERTY, jest jednorazowe doładowanie konta odpowiednią kwotą, w okresie trwania promocji. 

Warunki skorzystania z 
OFERTY 

 
Klienci, którzy wykonali pierwsze 
połączenie w okresie trwania promocji 

 
Klienci, którzy wykonali pierwsze 
połączenie przed startem promocji 
 

Warunek pierwszego 
włączenia OFERTY 
przez Operatora 

Jednorazowe doładowanie konta kwotą 
minimum 25 zł z Vat w ciągu 5 dni od 

pierwszego połączenia 

lub 

Jednorazowe doładowanie konta kwotą 
minimum 50 zł z Vat, jeśli od pierwszego 

połączenia minęło 5 dni 

Warunek kolejnego 
włączenia OFERTY 
przez Operatora 

Jednorazowe doładowanie konta kwotą 
minimum 50 zł z Vat 

Jednorazowe doładowanie konta kwotą 
minimum 50 zł z Vat 

4. W ramach OFERTY: 

 od 4 do 30 minuty (włącznie) połączenia krajowego do numerów należących do sieci Era: 
▫ opłata nie jest naliczana 
▫ Erajednostki oraz inne jednostki w postaci minut nie są wykorzystywane. 
 
od 1 do 3 minuty (włącznie) oraz od 31 minuty połączenia krajowego do numerów należących do sieci Era: 

▫ opłata jest naliczana zgodnie z Cennikiem lub Załącznikiem Cenowym posiadanej taryfy lub Regulaminem oferty lub 
usługi, z której Klient korzysta. 

5. Korzystanie z OFERTY jest możliwe pod warunkiem posiadania przez Klienta konta ważnego na połączenia wychodzące 
oraz posiadania na nim środków pozwalających na wykonanie trzech pierwszych minut połączenia krajowego, zgodnie z 
Cennikiem lub Załącznikiem Cenowym lub Regulaminem posiadanej taryfy, oferty lub usługi, z której Klient korzysta. 

6. OFERTA zostanie włączona na koncie Klienta automatycznie przez Operatora: 
▫ w ciągu 72 godzin licząc od momentu spełnienia warunku jej aktywacji. 
▫ na okres 30 dni licząc od daty jej ostatniej aktywacji. 



 
 

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

* Płatne 2,44 zł z VAT dla kart systemu Tak Tak w sieci Era i Era Mix (z terenu Polski),  
** Opłata zgodnie z cennikiem danego operatora. 

7. Aktywacja kolejnej OFERTY jest możliwa przed upływem obowiązywania poprzedniej. Jeżeli Klient ponownie spełni warunki 
aktywacji OFERTY przed terminem wygaśnięcia daty ważności ostatnio aktywowanej OFERTY, wówczas data jej ważności 
jest liczona od dnia ostatniej aktywacji  

8. Aktywacja i dezaktywacja OFERTY, zostanie potwierdzona SMS-em. 

9. OFERTA nie dotyczy połączeń z numerami innymi niż należące do sieci Era, a także połączeń realizowanych w Roamingu, 
transmisji danych, połączeń z numerami: 9602, 9797,9898, 602 913, 602 990, 608 908, 602 950 000, 602 951 000, 602 960 
200, 602 985, 604 01 01 01, 604 02 02 02, numerem Poczty głosowej, Numerami alarmowymi, usługowymi i specjalnymi, 
Numerami premium. 

10. Klient potwierdza, że jest mu wiadome, iż nie ma prawa: 
▫ za pomocą Karty SIM wydanej przez Operatora (dalej „Karta SIM”) kierować ruchu z sieci innych operatorów do sieci 

Era/Heyah lub innych sieci telekomunikacyjnych; 
▫ wykorzystywać Karty SIM w urządzeniu realizującym funkcje zakończenia sieci stałej lub działającym na podobnej 

zasadzie (Fixed Cellular Terminal – FCT), chyba że jest to dokonywane na podstawie odrębnej umowy zawartej z 
Operatorem, przewidującej wyraźnie taką możliwość. 

 
11. Klient potwierdza, że jest mu wiadome, że naruszenie któregokolwiek z zakazów, o których mowa w pkt. 10 powyżej, 

stanowi dla Operatora podstawę do rozwiązania Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych ze skutkiem 
natychmiastowym (§ 17 ust. 10 Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Polską Telefonię Cyfrową Sp. z 
o.o. z siedzibą w Warszawie).  

12. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Świadczenia 
Usług Telekomunikacyjnych przez Polską Telefonię Cyfrową Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz, w zależności od 
statusu Klienta: „Cennik taryfy Happy w systemie Tak Tak”, „Cennik usług dodatkowych dla taryfy Happy w systemie Tak 
Tak”, Załącznik cenowy oferty „Tak Tak Fon” z taryfą Happy w systemie Era Mix.  

13. Operator zastrzega sobie prawo do wycofania niniejszej oferty w dowolnym terminie lub zmiany niniejszego regulaminu, 
bez konieczności podawania przyczyn. 


