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Bezpłatna zmiana taryfy Happy na taryfę Nowy Tak Tak 
 

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

Czas trwania oferty:  od 05.11.2008 r. do odwołania jednak nie dłużej niż do 31.12.2008r.  

Oferta dotyczy:  opłaty za zmianę taryfy w systemie Tak Tak w sieci Era na taryfę Nowy Tak Tak  

Oferta:  bezpłatna zmiana taryfy na taryfę Nowy Tak Tak.  

Warunki oferty:  

1. W okresie od 05.11.2008 r. do odwołania, dokonanie zmiany taryfy na taryfę Nowy Tak Tak z taryfy Happy w 

systemie Tak Tak w sieci Era w czasie trwania niniejszej oferty, będzie nieodpłatne.  

2. Każdy użytkownik systemu Tak Tak, który będzie chciał skorzystać z niniejszej oferty będzie mógł dokonać 

zmiany taryfy na Nowy Tak Tak:  

 wysyłając kod Ekspresowy *125*1#  

 w automatycznym serwisie dzwoniąc pod numer *9602 

 kontaktując się z konsultantem Biura Obsługi Użytkownika 

 logując się w serwisie internetowym iTakTak na www.era.pl 

3. Nie jest możliwe dokonanie zmiany taryfy na Nowy Tak Tak, jeśli stan konta użytkownika Tak Tak, jest 

mniejszy od 0zł.  

4. Jeśli użytkownik w momencie zmiany taryfy Happy na taryfę Nowy Tak Tak korzysta z usługi Nocne 

Szaleństwo, niewykorzystane jednostki zakupione w ramach usługi ulegają przepadkowi. Opłata aktywacyjna 

nie jest zwracana na konto użytkownika. 

5. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oferty lub zakończenia niniejszej promocji w 

dowolnym terminie bez konieczności podawania przyczyn. 

6. Od 05.11.2008 r. istnieje możliwość zmiany taryfy Happy tylko i wyłącznie na taryfę Nowy Tak Tak.  

7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają „Cennik taryfy Nowy Tak Tak, 

w systemie Tak Tak w sieci Era”, „Cennik usług dodanych dla: Taryfy Nowy Tak Tak i Taryfy Happy, w 
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systemie Tak Tak w sieci Era” oraz postanowienia Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych 

przez Polską Telefonię Cyfrową Sp. z o.o. 

 


