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Mega Doładowanie 

 
Oferta Promocyjna dla Użytkowników Tak Tak w sieci Era, 

Abonentów „Oferty Promocyjnej „Tak Tak Fon” z taryfą Happy w systemie Era Mix”,  
 

Regulamin oferty promocyjnej Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o. o. , operatora sieci Era. 
 

Czas trwania promocji:  od 02.06.2008r. do 30.06.2008r. 
Nazwa promocji:  Mega Doładowanie 
Promocja dotyczy:  doładowania konta klienta pakietem 100 minut do sieci Era i stacjonarnych wymiennych na 

400 SMS-ów do sieci Era (zwanym dalej „Pakietem”) 

Warunki oferty: 

1. Z oferty „Mega Doładowanie” (zwanej dalej „Ofertą”) może korzystać Użytkownik Tak Tak z aktywną taryfą Happy 
lub włączonym Programem Lojalnościowym Happy Taniej, Abonent „Oferty Promocyjnej „Tak Tak Fon” z taryfą 
Happy w systemie Era Mix, zwany dalej „Klientem”, który doładuje konto, jednorazowo kwotą minimum 50 zł z VAT 
w okresie od 02.06.2008 r do 30.06.2008 r (włącznie). 

2. W ciągu 7 dni po spełnieniu warunku Oferty, konto Klienta zostanie uzupełnione automatycznie Pakietem  
100 minut wymiennych na 400 SMS. Uzupełnienie konta zostanie potwierdzone SMS-em. Klient nie ma możliwości 
rezygnacji z otrzymania Pakietu. 

3. Klient może skorzystać z Oferty tylko raz w czasie trwania Oferty. 

4. Minuta zawarta w Pakiecie jest wymienna na 4 wiadomości SMS. Minuty można wykorzystać na połączenia do 
Abonentów Era, Użytkowników Tak Tak i krajowe numery stacjonarne, a SMSy do Abonentów Era i Użytkowników 
Tak Tak.  

5. Minuty i SMSy zawarte w Pakiecie 100 minut wymiennych na 400 SMSów są wykorzystywane przed zgromadzoną  
na koncie kwotą w złotych polskich oraz Erajednostkami, ale po SMSach pochodzących z oferty „SMSy i MMSy za 
grosze”.  

6. Klient ma możliwość sprawdzenia ilości posiadanych na koncie jednostek oraz terminu ich ważności poprzez 
wpisanie kodu ekspresowego *103*3# lub u konsultanta Biura Obsługi Użytkownika. 

7. Klient otrzyma Pakiet 100 minut wymiennych na 400 SMSów pod warunkiem, że liczba zgromadzonych na koncie 
minut z terminem ważności nie będzie większa niż 1400. Jeżeli Klient posiada na swoim koncie ponad 1400 
jednostek terminowych, to otrzyma różnicę między 1500, a ilością jednostek terminowych zgromadzonych na 
koncie. 

8. Minuty i SMSy zawarte w Pakiecie 100 minut wymiennych na 400 SMSów są możliwe do wykorzystania w ciągu  
30 dni od daty dodania ich do konta. Po tym terminie przepadają, z zastrzeżeniem pkt. 9 

9. Jeżeli w okresie 30 dni od dodania do konta Pakietu, zostaną dodane minuty lub SMSy pochodzące z oferty „Pakiet 
30 minut /120 SMSów”, „Pakiet Lojalnościowy” lub „Ekstra Minuty po doładowaniu”, wówczas liczba 
zgromadzonych minut i SMSów sumuje się, a data ich ważności: 

a. pozostaje bez zmian, jeżeli ważność nowo nabytych minut lub SMSów z terminem ważności jest krótsza niż 
tych, które już były zgromadzone na koncie; 

b. jest naliczana od nowa, zgodnie z datą ważności nowo nabytych minut i SMSów terminowych, jeżeli data 
ważności nowo nabytych minut lub SMSów z terminem ważności jest późniejsza niż tych, które już były 
zgromadzone na koncie. 
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10. W kwestiach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają „Cennik dla taryfy Happy w systemie 
Tak Tak”,„Załącznik cenowy oferty Tak Tak Fon z taryfą Happy w systemie Era Mix” oraz postanowienia Regulaminu 
Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Polską Telefonię Cyfrową Sp. z o.o. 

11. Użytkownik / Abonent sieci Era 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 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. 

12. Użytkownik / Abonent sieci Era potwierdza, że jest mu wiadome, że naruszenie któregokolwiek z zakazów, o których 
mowa w pkt. 11, stanowi dla Operatora podstawę do rozwiązania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych 
ze skutkiem natychmiastowym. 

13. Informacje dotyczące zmian oraz wycofania niniejszej Oferty będą publikowane na stronie internetowej www.era.pl. 

14. Operator zastrzega sobie prawo do wycofania niniejszej Oferty w dowolnym terminie lub zmiany niniejszego 
regulaminu, bez konieczności podawania przyczyn. Zlecenia aktywacji pakietu złożone przed terminem zakończenia 
oferty zostaną przez Operatora zrealizowane. 

15. Niniejszy regulamin obowiązuje od 02.06.2008r. 

http://www.era.pl/

