
 
 

Oferta na zestawy Tak Tak z telefonem w Sklepie Internetowym Era oraz Telesklepie 
Regulamin oferty Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., operatora sieci Era. 

 

 

Czas trwania oferty:  od 28.03.2008 r. do wyczerpania zapasów. 

Oferta dotyczy: Zestawów Tak Tak z telefonem. 

Oferta:  Promocyjny „Zestaw Tak Tak ”, w skład, którego wchodzą:  

• aparat telefoniczny, 

• karta SIM Tak Tak z taryfą „Happy”, kwotą 5 zł brutto (4,10 zł netto) do wykorzystania z ważnością konta  

Tak Tak na 2 miesiące na połączenia wychodzące + 1 miesiąc na połączenia przychodzące. 

 

 

I. Zestawy Tak Tak z telefonem dostępne w ofercie sklepu interentowego:   

 

model telefonu cena (w zł) z VAT 

Samsung C140 + album CD/DVD Beyonce  149 

Samsung C260 + album CD/DVD Beyonce  239 

Nokia 1600 + naszyjnik Nokia +  smycz Nokia + zawieszka Nokia  139 

Nokia 2610 + naszyjnik Nokia +  smycz Nokia + zawieszka Nokia  239 

Nokia 6070 + naszyjnik Nokia +  smycz Nokia + zawieszka Nokia  299 

LG KG130 + smycz LG + kubek LG  169 

 

 

II. Postanowienia ogólne. 

 
1. PTC, operator sieci Era informuje, że telefony wchodzące w skład oferowanych w ramach niniejszej oferty zestawów Tak Tak posiadają system zabezpieczenia SIMLOCK, 

umożliwiający korzystanie z tych telefonów tylko z kartą SIM sieci Era.  

2. Niniejszej oferty nie należy łączyć z innymi ofertami w sieci Era.  

3. Jeśli niniejszy regulamin nie stanowi inaczej, zastosowanie ma Cennik usług w systemie Tak Tak i postanowienia Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych. 

4. Zmiana taryfy podlega opłacie zgodnej z obowiązującym cennikiem usług oferowanych w systemie Tak Tak. 

5. Więcej informacji na stronie internetowej www.era.pl. 

 

 

III. Informacje o usunięciu blokady karty SIM w telefonie (tzw. SIMLOCK). 

 

1. Użytkownik ma możliwość usunięcia blokady karty SIM z telefonu zakupionego w zestawie Tak Tak, w Salonie i Sklepie firmowym sieci Era. Jednorazowa opłata z tytułu usunięcia 

z telefonu blokady karty SIM  wynosi 610 zł brutto (500 zł netto).  

2. W przypadku usunięcia blokady karty SIM przez inne niż wymienione powyżej placówki, Użytkownik traci bezpowrotnie prawo do gwarancji udzielonej mu na zakupiony telefon.  

 

IV. Jak usunąć blokadę karty SIM ? 

 

Blokada karty SIM jest usuwana jedynie w telefonach zakupionych w ofercie promocyjnej systemu Tak Tak, sieci Era. W celu usunięcia blokady należy zadzwonić  lub przyjść do 

Salonu lub Sklepu firmowego sieci Era wraz z telefonem, w którym ma zostać usunięta blokada karty SIM i zgłosić chęć jej usunięcia. Przy zgłoszeniu chęci usunięcia blokady SIM, 

należy: 

 

a. okazać oryginalną fakturę zakupu oraz oryginalną kartę gwarancyjną telefonu, 

b. podać typ telefonu i numer IMEI. 

 

W ciągu 48 godzin od momentu pozostawienia telefonu w Salonie, Sklepie firmowym sieci Era, Użytkownik zostanie poinformowany o terminie usunięcia blokady. 
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V. Numery informacyjne. 

Komenda Numer Informacje dotyczące opłat za połączenie z numerem z telefonu Tak Tak 

9602 2,00 zł netto za połączenie (2,44 zł brutto) Połączenie z Biurem Obsługi Użytkownika          
Tak Tak 602 960 200 

Informacja handlowa 0 801 202 602 
opłata za połączenie zgodna z cennikiem sieci, z której wykonywane jest połączenie 

 

 
 
Ceny podane w złotych. Podane ceny zawierają podatek VAT w wysokości 22%, naliczany zgodnie z art. 19 ust. 18  Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, 
Stan konta oraz kwota za połączenia, SMS-y i usługi są rozliczane według cen netto. Przy informowaniu klienta o stanie konta podawana jest kwota brutto (z VAT), zaokrąglana do 
najbliższego grosza.  
 
 
VI. Integralność sieci telekomunikacyjnej 
 

1. Użytkownik potwierdza, że jest mu wiadome, iż nie ma prawa: 

a) za pomocą Karty SIM wydanej przez Operatora (dalej „Karta SIM”) kierować ruchu z sieci innych operatorów do sieci Era/Heyah lub innych sieci telekomunikacyjnych; 

b) 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.  

2. Użytkownik potwierdza, że jest mu wiadome, że naruszenie któregokolwiek z zakazów, o których mowa powyżej, stanowi dla Operatora podstawę do rozwiązania umowy  

o świadczenie usług telekomunikacyjnych ze skutkiem natychmiastowym.  

 


