Oferta Biznes III (DATA)
Oferta ta przeznaczona jest dla:
- członków ZG PTTK
- członków Zarządów Spółek (Karpaty, Sudety, Mazury, Bieszczady)
- członków Rad Nadzorczych Spółek (Karpaty, Sudety, Mazury, Bieszczady)
- członków GKR PTTK
- członków GSK PTTK
- członków Zarządów Oddziałów PTTK
- członków OKR PTTK
- członków OSK PTTK
- pracowników zatrudnionych przez oddziały PTTK bez względu na formę zatrudnienia
- pracowników muzeów należących do PTTK
- pracowników Biura ZG PTTK i innych jednostek PTTK
- współpracowników wskazanych przez oddziały PTTK (w tym najemców i dzierżawców)
- pracowników Spółek (Karpaty, Sudety, Mazury, Bieszczady)
- dzierżawców schronisk (i innych obiektów PTTK) i zatrudnionych tam pracowników
- innych osób wskazanych przez ZG PTTK, Oddziały lub Spółki a zatwierdzonych przez osobę
odpowiedzialną za Ofertę po stronie PTTK.
Warunkiem skorzystania z Oferty jest przynależność do PTTK – dotyczy to również i osób dla
których uprawniony będzie taką kartę SIM pobierał - weryfikacja opłaconych składek
członkowskich odbywa się przed zawarciem umowy, a także w grudniu/styczniu na kolejny

rok kalendarzowy (wymagane przesłanie scanu obu stron legitymacji PTTK z widocznym
potwierdzeniem opłacenia składek członkowskich). Mail proszę przesłać na adres
jacek.trzoch@pttk.pl . Składka na nowy rok kalendarzowy musi być opłacona w
nieprzekraczalnym terminie do 10 stycznia każdego rozpoczętego roku i najpóźniej do
wskazanej powyżej daty należy przesłać potwierdzenie opłacenia składek członkowskich.
W ramach tej Oferty użytkownik otrzymuje: 15GB Internetu w kraju.
Czas trwania oferty to 36 miesięcy.
Zobowiązanie miesięczne to 8,00 zł netto + 23% VAT = 9.84 zł. Pierwsza wpłata zostanie
powiększona o 1 zł + 23% VAT co jest ustaloną odpłatnością za aktywację karty SIM. Pierwsza
zatem wpłata wynosić będzie 11,07 zł brutto.
Oferta ta dotyczy tylko nowych kart sim.
Płatność reguluje Oddział PTTK bądź jednostka (Spółka lub inny podmiot), poprzez którego
członek PTTK wyraził chęć skorzystania z Oferty. A zatem, użytkownik reguluje odpłatność do
Oddziału, zaś Oddział dokonuje zbiorczej opłaty do Operatora za ilość kart SIM przypisanych
do jego konta w tej Ofercie, na wskazane konto bankowe.
Ilość kart SIM przewidziana dla tej Oferty została zatwierdzona przez obie strony i wynosi 200
sztuk. Istnieje niemniej możliwość zwiększenia tej ilości, gdy zapotrzebowanie na tą Ofertę
okazałoby się większe od wstępnie założonego. Zwiększenie ilości kart SIM w tym przypadku
nie wymaga zmian warunków umowy pomiędzy PTTK a Operatorem – umowa obecnie
zawarta daje możliwość dokonania zwiększenia ilości kart SIM poza ilość wskazaną w umowie
dla tej konkretnej Oferty.
Wszystkie numery działające w tej Ofercie należą do PTTK a jako użytkownik wpisana jest
jednostka zgłaszająca daną osobę do skorzystania z preferencyjnych warunków. Z chwilą, gdy
korzystający z tej oferty przestanie być członkiem PTTK numer zostanie zmigrowany do
oferty rynkowej (rodzaj Oferty zostanie uzgodniony z użytkownikiem) bądź w przypadku
braku akceptacji przez użytkownika numer zostanie wyłączony.
W takim przypadku, gdy użytkownik będzie chciał zachować numer, zostanie wykonana na
niego cesja. W przypadku braku zgody dany numer zostanie wyłączony. Proszę niemniej
pamiętać iż obowiązuje okres trwania umowy, wynoszący 36 miesięcy, w czasie którego nie
możliwe jest dokonywanie żadnych modyfikacji.
Użytkownik przystępując do tej Oferty zobowiązuje się do terminowego regulowania
płatności w wysokości podanej powyżej na konto Oddziału, bądź jednostki przez którą
dokonał zgłoszenia. Oddział (jednostka) ma obowiązek pilnować terminowego regulowania
należności przez członków korzystających z kart SIM tej Oferty.
W przypadku nie dokonania w wyznaczonym okresie płatności przez użytkownika do
Oddziału, Oddział zgłasza ten fakt osobie wskazanej przez ZG. Karta użytkownika z powodu
braku płatności zostanie zablokowana. Proszę niemniej pamiętać iż nie spowoduje to
anulowania opłat na fakturze – okres trwania umowy jest dla tej oferty sztywnie określony.
Oddział (jednostka za pośrednictwem której dany członek korzysta z tejże Oferty) ma
obowiązek prowadzić pełen wykaz kart SIM członków korzystających z Oferty, obejmujący:
imię i nazwisko użytkownika, numer telefonu, numer legitymacji członkowskiej PTTK,
jednostka w której karta jest użytkowana, dane adresowe użytkownika.

