
 
 

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

  
Warunki Oferty Promocyjnej „Era Linia Biznesowa” 

 
 

Kod promocji: B60/08 
 

Oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 
zwanej dalej „Dostawcą Usług” 

 
 
I. Opis oferty 
 
1. W okresie od dnia 1 lipca 2008 roku do odwołania, Dostawca Usług oferuje usługę Era Linia Biznesowa (zwaną dalej Usługą) wyłącznie na zasadach 

określonych w niniejszej Ofercie Promocyjnej: 
 

Taryfa Era Linia Biznesowa 

Czas trwania Umowy 12 miesięcy 24 miesiące 

Miesięczna Opłata Abonamentowa 32,00 zł 
(39,04 zł z VAT) 

26,00 zł 
(31,72 zł z VAT) 

Miesięczna Opłata Abonamentowa bez uwzględnienia 
ulgi wynikającej z Oferty Promocyjnej,  

obowiązująca dla Umowy na czas nieoznaczony. Opłata ta 
będzie obowiązywała po upływie czasu trwania Umowy na czas 
oznaczony zawartej w ramach niniejszej Oferty Promocyjnej i 

przedłużeniu Umowy na czas nieoznaczony 

40,00 zł 
(48,80 zł z VAT) 

Jednorazowa opłata  
za przyłączenie do sieci 

1,00 zł 
(1,22 zł z VAT) 

Jednorazowa opłata za przyłączenie do sieci bez 
uwzględnienia ulgi wynikającej z Oferty Promocyjnej,  

obowiązująca dla Umowy na czas nieoznaczony. 

163,11 zł 
(199,00 zł z VAT) 

 
 
2. Jednorazowa opłata za przyłączenie do sieci jest uwzględniona na pierwszej fakturze. 
3. Z Oferty Promocyjnej może skorzystać przedsiębiorca w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa (zwany dalej Abonentem), który:  

a. Na łączu, na którym ma być świadczona Usługa w ramach niniejszej Oferty Promocyjnej opłaca dowolny abonament  
dla usługi analogowej telefonii stacjonarnej w TP S.A. 

b. Przedłoży dokumenty potrzebne do zawarcia z Dostawcą Usług Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych  
Era Linia Biznesowa (zwanej dalej Umową) 

c. Zawrze z Dostawcą Usług Umowę na czas oznaczony 12 miesięcy lub 24 miesięcy 
d. Złoży prawidłowo wypełniony i podpisany dokument „Zamówienie abonamentu, zlecenie preselekcji oraz oświadczenie  

o wypowiedzeniu umowy z TP S.A.” zwany dalej Zamówieniem, który jest integralną częścią Umowy 
4. Z niniejszej Oferty Promocyjnej można skorzystać u Doradców Biznesowych, Autoryzowanych Doradców Biznesowych, w Salonach  

i Sklepach Firmowych sieci Era oraz w Autoryzowanych Punktach Sprzedaży sieci Era. 
5. Dostawca Usług zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania Oferty Promocyjnej w każdym czasie bez podawania przyczyn, co nie będzie naruszać praw 

nabytych przez Abonenta.  
6. Dostawca Usług rozpocznie świadczenie Usługi z chwilą upływu terminu wypowiedzenia umowy o świadczenie telekomunikacyjnych usług powszechnych  

z TP S.A. i przełączenia Abonenta z TP S.A. do Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o.  
7. W przypadku nieprawidłowo wypełnionego i podpisanego Zamówienia Dostawca Usług ma prawo odstąpić od Umowy z zachowaniem formy pisemnej. 
8. Dostawca Usług świadczy Usługę w zakresie istniejących możliwości technicznych i prawnych na łączach telefonicznych TP S.A. W szczególnych przypadkach 

określonych w dokumencie „Szczegółowe Warunki Świadczenia Usług Era Linia Domowa i Era Linia Biznesowa”, jeśli TP S.A. odrzuci Zamówienie z powodu 
braku możliwości technicznych lub prawnych świadczenia usługi na danym łączu abonenckim, Dostawca Usług ma prawo odstąpić od Umowy z zachowaniem 
formy pisemnej. 

9. Ulga udzielona Abonentowi w ramach niniejszej Oferty Promocyjnej: 
 

Taryfa Era Linia Biznesowa 

Czas trwania Umowy 12 miesięcy 24 miesiące 

Wysokość ulgi w miesięcznych Opłatach Abonamentowych 
udzielonej Abonentowi dla Umowy na czas oznaczony zawartej w 

ramach niniejszej Oferty Promocyjnej 

96,00 zł 
(117,12 zł z VAT) 

336,00 zł 
(409,92 zł z VAT) 

Wysokość ulgi w jednorazowej opłacie za przyłączenie do sieci 
udzielonej Abonentowi w ramach niniejszej Oferty Promocyjnej 

162,11 zł 
(197,77 zł z VAT) 
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II. Czas trwania umowy 
 
1. Czas obowiązywania Umowy biegnie od określonego w pkt I ppkt 6 momentu rozpoczęcia świadczenia Usługi przez Dostawcę Usług. 
2. W przypadku zawarcia Umowy w ramach niniejszej Oferty Promocyjnej zgodnym zamiarem Stron jest, aby świadczenie Usługi na podstawie Umowy  

na 12 miesięcy trwało co najmniej 12 miesięcy, a świadczenie Usługi na podstawie Umowy na 24 miesiące trwało co najmniej 24 miesiące, licząc  
od momentu rozpoczęcia świadczenia Usługi przez Dostawcę Usług. 

3. Jeżeli okres, na jaki została zawarta Umowa na czas oznaczony upływa w trakcie Cyklu rozliczeniowego to Umowa zostaje przedłużona do końca Cyklu 
rozliczeniowego. 

4. W przypadku, gdy na 30 dni przed końcem Umowy na czas oznaczony Abonent nie zawiadomi Dostawcy Usług, że nie zamierza w dalszym ciągu korzystać  
z Usługi, wówczas Umowę zawartą na czas oznaczony uważa się za przedłużoną na czas nieoznaczony na warunkach opisanych w niniejszej Ofercie 
Promocyjnej w szczególności dotyczących miesięcznej Opłaty Abonamentowej obowiązującej dla Umowy na czas nieoznaczony. 

5. Abonent przyjmuje na siebie: 
5.1. Zobowiązanie niepieniężne do utrzymania aktywnej Usługi przez okres pełnych 12 miesięcy (dla Umowy na 12 miesięcy)  

lub 24 miesięcy (dla Umowy na 24 miesiące); 
5.2. Zobowiązanie pieniężne do uiszczania miesięcznej opłaty abonamentowej oraz do uiszczenia opłat za usługi telekomunikacyjne i inne usługi 

świadczone przez Dostawcę Usług zgodnie z niniejszymi Warunkami Oferty Promocyjnej. 
6. W przypadku naruszenia przez Abonenta zobowiązania, o którym mowa w pkt II ppkt 5.1, Abonent będzie zobowiązany na pisemne żądanie Dostawcy Usług, 

do naprawienia szkody poprzez zapłatę na jego rzecz kary umownej w wysokości 300,00 zł w przypadku Umowy na 12 miesięcy lub 600,00 zł w przypadku 
Umowy na 24 miesiące. Obowiązek naprawienia szkody wynika ze zgodnego zamiaru Stron, o którym mowa w pkt II ppkt 2 niniejszej Oferty Promocyjnej. 

7. Obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę powyższej kary umownej będzie dotyczył również przypadków, w których niemożność utrzymania aktywnej 
Usługi nastąpi wskutek jednej z poniższych przyczyn: 

a. złożenia przez Abonenta u Dostawcy Usług oświadczenia o rozwiązaniu Umowy przed końcem okresu jej obowiązywania tj. 12 miesięcy 
(dla Umowy na 12 miesięcy) lub 24 miesięcy (dla Umowy na 24 miesiące), 

b. rozwiązania przez Dostawcę Usług Umowy w przypadkach, o których mowa w §17 ust. 7, 8, 9, 10 Regulaminu Świadczenia Usług 
Telekomunikacyjnych przez Polską Telefonię Cyfrową Sp. z o.o. 

 
 
III. Postanowienia ogólne 
 
1. Sprzedawcy nie mają prawa do pobierania żadnych opłat z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych w imieniu Dostawcy Usług, ze szczególnym 

uwzględnieniem opłaty za przyłączenie do sieci lub kaucji. Opłatę za przyłączenie do sieci wraz z pierwszą Opłatą Abonamentową należy uiścić w ciągu  
14 dni od daty wystawienia faktury, którą Dostawca Usług prześle pocztą. 

2. Usługa jest świadczona przez Dostawcę Usług zgodnie ze Szczegółowymi Warunkami Świadczenia Usług Era Linia Domowa i Era Linia Biznesowa oraz 
Cennikiem Taryfy Era Linia Biznesowa dostępnymi u sprzedawców. 

3. Zgodnie z postanowieniami Szczegółowych Warunków Świadczenia Usług Era Linia Domowa i Era Linia Biznesowa oraz Cennika Taryfy Era Linia Biznesowa 
ustala się wysokość limitu kredytowego w czterech pierwszych Cyklach rozliczeniowych na 200 zł brutto. W pozostałych Cyklach rozliczeniowych wysokość 
limitu kredytowego wynosi 500 zł brutto.  

4. W przypadku kolizji pomiędzy postanowieniami zawartymi w Szczegółowych Warunkach Świadczenia Usług Era Linia Domowa i Era Linia Biznesowa 
z postanowieniami niniejszych Warunków Oferty Promocyjnej, pierwszeństwo będą miały postanowienia Warunków Oferty Promocyjnej. 

 


