Oferta Biznes II (VOICE)
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 Oddziałowych Komisji Rewizyjnych PTTK
- członków Oddziałowych Sadów Koleżeńskich 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 podstawowym skorzystania z tej oferty jest przynależność do PTTK każdej z osób,
która będzie z tej oferty chciała skorzystać (jeśli bierzemy zatem numer np. dla żony, to ona
także musi być członkiem PTTK) – weryfikacja opłaconych składek członkowskich odbywa się
przed zawarciem umowy, a także w grudniu/styczniu na kolejny rok kalendarzowy

(wymagane przesłanie kopii 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.
Oferta dotyczy nowych kart SIM. Możliwe jest migrowanie numerów z innych sieci, które
należą do osób chcących skorzystać z Oferty – niemniej w takim wypadku wymagane jest
zgłoszenie takiego zamiaru do osoby odpowiedzialnej za Ofertę po stronie ZG PTTK
i dokonanie cesji numeru w salonie firmowym obecnego Operatora (wymagana obecność
upoważnionej osoby ze strony ZG PTTK). Po dokonaniu cesji numer na czas korzystania
z promocji jest własnością PTTK.
Osoby chcące skorzystać z Oferty, zgłaszają taką chęć poprzez macierzysty Oddział PTTK lub
jednostkę, w której są zatrudnione pracując na rzecz Towarzystwa.
Oddział (jednostka) wysyła zapotrzebowanie (mailowa prośba) do ZG na adres mailowy
jacek.trzoch@pttk.pl - w DW proszę podać agata.matuszewska@orange.com
W mailu należy dosłać scan legitymacji PTTK danej osoby (dwustronny) z widocznym
numerem i opłaconymi składkami członkowskimi na dany rok kalendarzowy.
Zwrotnie zostanie dostarczona do Oddziału karta SIM (będzie już aktywna), którą Oddział ma
obowiązek dostarczyć osobie, dla której została ona przesłana. Możliwy jest odbiór
bezpośredni w ZG PTTK – jeśli taka forma jest wygodniejsza, to proszę to zaznaczyć w mailu.
W kolejnej zaś przesyłce (tym razem od Operatora) zostanie dostarczony aparat telefoniczny.
Będzie to Huawei P9 Lite Mini Dual Sim. Będziemy się niemniej starali, aby terminal i karta
SIM była do Oddziału dostarczona w jednej przesyłce.

W ramach Oferty użytkownicy otrzymują:
- nielimitowane połączenia do wszystkich krajowych sieci komórkowych i
stacjonarnych,
- nielimitowane smsy i mmsy w kraju,
- 4 GB Internetu w kraju.
Czas trwania umowy to 36 miesięcy.
Miesięczne zobowiązanie to 15,90 zł (netto) + 23% VAT = 19,55 zł. Pierwsza wpłata
powiększona jest o 1,00 zł +VAT (23%), co stanowi wynegocjowaną odpłatność za terminal
oraz o 1 zł + VAT (23%) za aktywację numeru w sieci.
Pierwsza wpłata wynosi zatem 22,01 zł brutto. Każda kolejna wpłata miesięczna wynosić
będzie 19,55 zł brutto.
Telefon w czasie trwania umowy stanowi własność PTTK zaś po jej wygaśnięciu przechodzi na
własność użytkownika.
Płatność reguluje Oddział PTTK, bądź jednostka (Spółka lub inny podmiot), poprzez którego
upoważniony członek PTTK wyraził chęć skorzystania z Oferty. A zatem użytkownik reguluje
odpłatność do Oddziału a Oddział dokonuje zbiorczej opłaty do Operatora za ilość kart SIM
widocznych na jego koncie, na wskazane konto bankowe.
Podstawą dokonania płatności przez Oddział jest przesłana przez Operatora zbiorcza faktura
z podanym terminem płatności. Płatność dokonuje się przelewem.
Ilość kart SIM i terminali przewidziana dla tej Oferty została zatwierdzona przez obie strony

i wynosi 800 sztuk dla obecnie zawartej umowy. Karty SIM, PTTK będzie otrzymywało
partiami po 200 sztuk, zgodnie z terminami dostaw ustalonymi przez obie strony.
Oddział (jednostka) ma obowiązek pilnowania dokonywania wpłat na swoje konto przez
korzystających z tejże oferty.
W przypadku nie dokonania w wyznaczonym okresie płatności przez użytkownika do
Oddziału, Oddział zgłasza ten fakt osobie wskazanej przez ZG PTTK.
Karta użytkownika z powodu braku płatności zostanie zablokowana. Nie rozwiąże to niemniej
problemu 36 miesięcznego zobowiązania objętego umową.
Proszę zatem o pilnowanie przez Oddziały (inne jednostki) dokonywania wpłat przez
użytkowników kart SIM objętych tą ofertą.
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 zostanie wyłączony (proszę niemniej
pamiętać, iż migracji nie można dokonywać w okresie obowiązywania zawartej przez strony
umowy).
Wszystkie numery działające w tej Ofercie należą do PTTK, a jako użytkownik wpisana jest
jednostka zgłaszająca daną osobę do skorzystania z promocyjnych warunków (Oddział,
Spółka) – czyli płatnik. Z chwilą zmiany umowy (po porozumieniu z użytkownikiem –
warunkiem jest wygaśniecie okresu trwania umowy) zostanie wykonana cesja na
użytkownika, o ile wyrazi on chęć dalszego korzystania z posiadanego numeru.
W przypadku braku zgody dany numer zostanie wyłączony przez Operatora.
Użytkownik przystępując do tej Oferty, zobowiązuje się do terminowego regulowania
płatności w wysokości podanej powyżej na konto Oddziału, bądź jednostki, przez którą
dokonał zgłoszenia, przez cały okres trwania umowy, czyli 36 miesięcy.
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, model telefonu, numer legitymacji
członkowskiej PTTK, jednostka, w której terminal i karta są użytkowane, dane adresowe
użytkownika.

