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Cennik i Warunki Oferty Promocyjnej: „Era Internet Stacjonarny WiMAX” 
Kod promocji: WIMAX/P01/09 

 
Oferta Promocyjna Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., operatora sieci Era 

Umowa na 12, 24 lub 36 miesięcy 
 
 
1. W okresie od dnia 15 stycznia 2009 roku do odwołania, Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o. – Operator sieci Era (zwany dalej Operatorem) w 

ramach usługi: Era Internet Stacjonarny WiMAX (zwanej dalej Usługą) wprowadza promocję: Era Internet Stacjonarny WiMAX (zwaną dalej 
Promocją), na zasadach określonych w niniejszej Ofercie Promocyjnej. 
 

2. Abonent może wybrać jeden z dwóch wariantów Oferty Promocyjnej. Wybrana przez Abonenta Opcja określa maksymalną prędkość 
transmisji danych dostępną w ramach Usługi. Opłaty ponoszone przez Abonenta przy wybraniu danego wariantu Oferty Promocyjnej 
prezentowane są poniżej.  

 
Miesięczna opłata abonamentowa 

 Miesięczna opłata abonamentowa w ramach Oferty Promocyjnej: 
„Era Internet Stacjonarny WiMAX” 

Opcja Usługi Umowa na 36 miesięcy Umowa na 24 miesiące Umowa na 12 miesięcy 

Miesięczna opłata 
abonamentowa bez 
uwzględnienia ulgi 

wynikającej z Oferty 
Promocyjnej 

Era Internet 
Stacjonarny WiMAX 

512 Kb/s 

59 zł z VAT 
48,36 zł netto 

69 zł z VAT 
56,56 zł netto 

89 zł z VAT 
72,95 zł netto 

119 zł z VAT 
97,54 zł netto 

Era Internet 
Stacjonarny WiMAX 

1 Mb/s 

69 zł z VAT 
56,56 zł netto 

79 zł z VAT 
64,75 zł netto 

99 zł z VAT 
81,15 zł netto 

139 zł z VAT 
113,93 zł netto 

 
Aktywacja (opłata jednorazowa) 

 
Opłata aktywacyjna w ramach Oferty Promocyjnej: 

„Era Internet Stacjonarny WiMAX” 
dla każdej opcji Usługi, niezależnie od długości trwania Umowy 

Opłata aktywacyjna bez uwzględnienia ulgi 
wynikającej z Oferty Promocyjnej 

Przyłączenie do sieci 
(opłata jednorazowa) 

49 zł z VAT 
40,16 zł netto 

199 zł z VAT 
163,1 zł netto 

 
Zestaw odbiorczy WiMAX (cena zakupu zestawu) 

 
Cena za zestaw odbiorczy WiMAX zależna od wybranej opcji usługi i od długości 

trwania Umowy w ramach Oferty Promocyjnej: 
„ERA Internet Stacjonarny WiMAX” 

Opcja Usługi Umowa na 36 miesięcy Umowa na 24 miesiące Umowa na 12 miesięcy 

Cena za zestaw odbiorczy 
WiMAX bez uwzględnienia 
ulgi wynikającej z Oferty 

Promocyjnej 
Era Internet 

Stacjonarny WiMAX 
512 Kb/s 

399 zł z VAT 
327,05 zł netto 

499 zł z VAT 
409,02 zł netto 

599 zł z VAT 
490,98 zł netto 

999 zł z VAT 
818,85 zł netto 

Era Internet 
Stacjonarny WiMAX 

1 Mb/s 

199 zł z VAT 
163,11 zł netto 

299 zł z VAT 
245,08 zł netto 

399 zł z VAT 
327,05 zł netto 

699 zł z VAT 
572,95 zł netto 

 
Inne opłaty (dla każdej opcji Usługi, niezależnie od długości trwania Umowy) 

Wznowienie świadczenia Usługi po zawieszeniu Usługi z tytułu 
przekroczonego terminu płatności 

61 zł z VAT 
50,00 zł netto 

Przesłanie pisemnej informacji o zaległych należnościach 6,10 zł z VAT 
5,00zł netto 

Wydanie/przesłanie jednorazowego duplikatu faktury Bezpłatnie 
 
3. Osoba fizyczna (zwana dalej Abonentem) oraz przedsiębiorca w rozumieniu właściwych przepisów prawa (zwany dalej: Abonentem), która 

chce skorzystać z Oferty Promocyjnej musi zawrzeć z Operatorem Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych Era Internet Stacjonarny 
WiMAX (zwaną dalej Umową) na czas określony. 

 
4. Operator świadczy usługi transmisji danych w poszczególnych technologiach transmisji danych w zakresie istniejących możliwości 

technicznych. Mapa zasięgu sieci ERA dla poszczególnych technologii ma charakter orientacyjny. Mapa ta jest dostępna na stronach 
www.era.pl. Jednocześnie Operator zastrzega sobie prawo do modyfikacji zasięgu sieci ERA dla usług transmisji danych. 

 
5. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania Oferty Promocyjnej w każdym czasie bez podawania przyczyn, co nie będzie 

naruszać praw nabytych przez Abonenta. O każdej zmianie Oferty Promocyjnej Operator poinformuje Abonenta.  
 
6. Operator zastrzega sobie możliwość jednokrotnego przerwania świadczenia Usługi na okres nie dłuższy niż 3 dni w związku z koniecznością 

przeprowadzenia zmian technicznych, o czym Abonent zostanie poinformowany stosownym komunikatem pisemnym, w okresie nie krótszym 
niż na 7 dni przed planowaną przerwą. 

 

http://www.era.pl/
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7. Zestawy odbiorcze WiMAX oferowane są przez Operatora do sprzedaży Abonentom wyłącznie z Usługą, na warunkach Oferty Promocyjnej. 
Zestaw odbiorczy WiMax (zwany dalej zestawem odbiorczym WiMax) obejmuje antenę z wbudowanym modemem wraz z zestawem 
montażowym, zasilacz oraz przewody: zasilający i sieciowe. 

 
8. W każdym przypadku, gdy Abonent nie posiada jeszcze zestawu odbiorczego WiMAX, dostarczenie zestawu odbiorczego WiMAX do Abonenta 

następuje poprzez Kuriera na koszt Operatora, na wskazany w Umowie adres korespondencyjny Abonenta. 
 
9. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie zestawu odbiorczego WiMAX będące następstwem podania przez Abonenta 

błędnego adresu do korespondencji w Umowie. 
 
10. Przesyłka obejmująca zestaw odbiorczy WiMAX zostanie wydana wyłącznie Abonentowi, po potwierdzeniu przez Kuriera tożsamości Abonenta 

na podstawie dowodu osobistego. W innym przypadku Kurier nie wyda przesyłki, a przesyłka będzie do odbioru pod adresem Kuriera 
wskazanym w pozostawionym awizo. 

 
11. Warunkiem wydania przesyłki przez Kuriera jest podpisanie przez Abonenta oświadczenia o odbiorze zestawu odbiorczego WiMAX. Wymagane 

jest złożenie czytelnego podpisu, zgodnego z podpisem złożonym na Umowie. 
 
12. W przypadkach wskazanych w powyższym punkcie 8, dostarczenie zestawu odbiorczego WiMAX do Abonenta nastąpi maksymalnie w ciągu 21 

dni roboczych licząc od dnia otrzymania przez Operatora poprawnie wypełnionej i podpisanej Umowy.  
 
13. Dostarczenie przesyłki odbywa się pomiędzy godziną 9:00 a 20:00. Pierwsza próba dostarczenia zestawu odbiorczego WiMAX nastąpi w 

terminie 7 dni roboczych licząc od dnia stwierdzenia przez Operatora technicznych możliwości świadczenia Usługi. 
 
14. Kurier podejmie trzykrotną próbę dostarczenia zestawu odbiorczego WiMAX w ciągu 10 dni. Po trzech bezskutecznych próbach dostarczenia 

przesyłki – obowiązek odebrania przesyłki z siedziby Kuriera wskazanej w pozostawionym awizo spoczywa na Abonencie. W przypadku 
nieodebrania przesyłki przez Abonenta w ciągu 7 dni roboczych, licząc od trzeciej próby doręczenia, zamówienie uważa się za anulowane, a 
przesyłka jest odsyłana na adres siedziby Operatora. 

 
15. Fakt rezygnacji z zestawu odbiorczego WiMAX nie stanowi podstawy do rozwiązania Umowy, a Operator jest uprawniony do naliczania opłaty 

abonamentowej zgodnie z Umową.  
 
16. Opłata aktywacyjna, za przyłączenie do sieci Era wraz z opłatą za zestaw odbiorczy WiMAX, jest doliczana do pierwszej faktury. 
 
17. W przypadku zawarcia Umowy w ramach niniejszej Oferty Promocyjnej zgodnym zamiarem Stron jest, aby świadczenie Usługi na podstawie 

Umowy trwało, zależnie od wybranego wariantu Oferty Promocyjnej, co najmniej: 12, 24 lub 36 miesięcy, licząc od dnia aktywacji. Po upływie 
tego okresu Umowa ulega przedłużeniu na czas nieoznaczony z opłatą abonamentową w pełnej wysokości, (czyli bez przyznania Abonentowi 
ulgi w wysokości określonej, w pkt. 20 dla danego wariantu Oferty), chyba, że jedna ze stron na 30 dni przed jego upływem przedstawi 
oświadczenie o nieprzedłużaniu Umowy. 

 
18. Czas trwania Umowy liczony jest od dnia aktywacji Abonenta w systemach bilingowych Operatora. 
 
19. W przypadku rozwiązania Umowy przez Abonenta lub przez Operatora z winy Abonenta przed upływem okresu, na jaki została ona zawarta, 

Abonent zostanie obciążony karą umowną, której wysokość stanowiła będzie sumę: 
19.1. Iloczynu liczby miesięcy, które pozostały do końca okresu, na jaki zawarta została Umowa i wysokości ulgi w opłacie abonamentowej 

dla danego wariantu Oferty Promocyjnej, oraz 
19.2. Ulgi udzielonej w Opłacie Aktywacyjnej udzielanej Abonentowi w Ofercie Promocyjnej:. 

 
20. Wysokości ulg udzielonych Abonentowi w zależności od wybranej opcji Usługi i długości trwania Umowy określone są poniżej: 
 
Ulga udzielona w miesięcznej opłacie abonamentowej 

 

 Wysokość miesięcznej ulgi w opłacie abonamentowej udzielanej Klientowi w Ofercie Promocyjnej: 
„Era Internet Stacjonarny WiMAX” 

Opcja Usługi Umowa na 36 miesięcy Umowa na 24 miesiące Umowa na 12 miesięcy 
Era Internet  

Stacjonarny WiMAX 
512 Kb/s 

60 zł z VAT 
49,18 zł netto 

50 zł z VAT 
40,98 zł netto 

30 zł z VAT 
24,59 zł netto 

Era Internet  
Stacjonarny WiMAX 

1 Mb/s 

70 zł z VAT 
57,38 zł netto 

60 zł z VAT 
49,18 zł netto 

40 zł z VAT 
32,79 zł netto 

Ulga udzielona w opłacie Aktywacyjnej 

 

 Wysokość ulgi w Opłacie Aktywacyjnej dla każdej Opcji Usługi udzielanej Klientowi w Ofercie 
Promocyjnej: „Era Internet Stacjonarny WiMAX” 

Przyłączenie do sieci (opłata jednorazowa) 150 zł z VAT 
122,95 zł netto 

21. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność świadczonej przez niego Usługi wynikającą z nie osiągnięcia przez Abonenta 
parametrów technicznych do skorzystania z tych usług przez urządzenia używane przez Abonenta, w szczególności sprzęt komputerowy oraz 
zainstalowane na nim oprogramowanie. 
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22. W przypadku sprzeczności między treścią niniejszej Oferty Promocyjnej, a postanowieniami zawartymi w Regulaminie Świadczenia Usług 
Telekomunikacyjnych przez Polską Telefonię Cyfrową sp. z o.o. pierwszeństwo będą miały postanowienia niniejszej Oferty Promocyjnej. 

 


