
 
 

  

Biuro Obsługi Użytkownika: 
*9602 – numer dostępny dla kart z systemu Tak Tak i Era Mix, połączenie z serwisem automatycznym jest bezpłatne, opłata za połączenie z 
konsultantem wynosi 2,44 zł z VAT niezależnie od czasu trwania połączenia 
602 960 200 - opłata za połączenie zgodnie z cennikiem danego Operatora 
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Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02 - 222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000029159, kapitał zakładowy 471 000 000 zł,  
NIP 526-10-40-567, REGON 011417295 

 

 

Promocyjne warunki przeniesienia numeru telefonicznego 
z systemu Tak Tak do oferty promocyjnej „Tak Tak Fon z taryfą Happy w Era Mix” 

(Promocja nr 8) 

 

Regulamin Oferty Promocyjnej Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o. o., operatora sieci Era 
 
Czas trwania promocji: od 01.02.2010 r. do odwołania, ale nie dłużej niż do 31.05.2010 r. 
 
Promocja dotyczy: przeniesienia numeru telefonicznego z systemu Tak Tak w sieci Era do Era Mix w ramach Oferty 
Promocyjnej „Tak Tak Fon” z taryfą Happy w Era Mix  

1. Migracja - przeniesienie numeru telefonicznego z systemu Tak Tak w sieci Era do Era Mix w ramach oferty „Tak 
Tak Fon” dostępne jest dla Użytkowników systemu Tak Tak w drodze zawarcia Umowy o Świadczenie Usług 
Telekomunikacyjnych na czas oznaczony (dalej „Umowa”). Umowa na czas oznaczony, może być zawarta na 
warunkach określonych w aktualnej ofercie „Tak Tak Fon”. W przypadku skorzystania z niniejszej promocji, 
warunki oferty „Tak Tak Fon”, dotyczące konieczności zakupu pakietu startowego nie mają zastosowania. 

2. Warunkiem podpisania Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych jest okazanie przez Użytkownika 
systemu Tak Tak dokumentów określonych w ofercie „Tak Tak Fon”. 

3. Przeniesienie numeru telefonicznego z systemu Tak Tak w sieci Era do Era Mix w ramach oferty „Tak Tak Fon” 
może nastąpić jedynie w przypadku posiadania przez Użytkownika Tak Tak aktywnej karty SIM (aktywna karta SIM  
w systemie Tak Tak oznacza możliwość uzyskania połączenia z numerem *9898 w celu uzyskania informacji o 
terminie ważności i stanie konta w chwili podpisywania Umowy). 

4. Operator nie pobiera opłaty z tytułu przeniesienia numeru telefonicznego z systemu Tak Tak w sieci Era do Era 
Mix w ramach oferty „Tak Tak Fon”. 

5. Niewykorzystana kwota, stan Erajednostek oraz stan i data ważności terminowych Minut wymiennych na SMS-y, 
zostaną przeniesione z konta systemu Tak Tak na konto Abonenta oferty „Tak Tak Fon” w momencie migracji. 

6. Użytkownicy systemu Tak Tak, posiadający w momencie podpisania Umowy taryfę inną niż taryfa „Happy”, będą 
mieli zaktywowany podstawowy pakiet usług, dostępny dla Abonenta oferty „Tak Tak Fon”. Usługi i oferty 
niedostępne  
w ramach oferty „Tak Tak Fon”, w tym takie, dla których w systemie Tak Tak naliczane były opłaty cykliczne, będą 
dezaktywowane. Opłata cykliczna nie jest rozliczana proporcjonalnie. 

7. Nie jest możliwe skorzystanie z niniejszych promocyjnych warunków przeniesienia numeru, jeśli z numeru w 
systemie Tak Tak nie zostało wykonane przynajmniej jedno połączenie wychodzące. 

8. W przypadku podpisania Umowy przez dotychczasowego Użytkownika systemu Tak Tak w sieci Era w Salonie, 
Sklepie Firmowym lub Autoryzowanym Punkcie Sprzedaży, aktywacja tego numeru w Era Mix w ramach oferty 
„Tak Tak Fon” nastąpi w ciągu pięciu dni roboczych. 

9. Data ważności konta na połączenia wychodzące nie jest przenoszona z systemu Tak Tak w sieci Era do oferty „Tak 
Tak Fon” w Era Mix. Data przeniesienia numeru z systemu Tak Tak w sieci Era do oferty „Tak Tak Fon” w Era Mix 
jest jednocześnie datą ważności konta na połączenia wychodzące. 

 


