Szczegółowe Warunki Promocji
„Monitoring - promocja 3 miesiące po 1zł v.1”
1. Ogólne warunki Promocji
1.1.
1.2.
1.3.

Promocja trwa od 01.07.2018 r. do 31.12.2018 r.
Z Promocji może skorzystać Nowy lub Obecny Abonent, który zawiera Umowę Promocyjną na czas określony 24 pełnych Okresów Rozliczeniowych, lub który rozszerzy
obowiązującą Umowę i dokupi Usługę Monitoring na czas określony 24 pełnych Okresów Rozliczeniowych na warunkach niniejszej Promocji.
Wszystkie ceny podane w niniejszym dokumencie są cenami brutto.

2. Definicje
2.1.

2.2.

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

2.7.

Usługa Monitoring (dawniej Bezpieczny Dom/Firma)- usługa nietelekomunikacyjna polegająca na zapewnieniu przez Operatora dostępu do usługi „Bezpieczny
Dom/Firma” dla Abonentów Netii, świadczonej przez Partnera zgodnie z jego Regulaminem, dostępnym na stronie bezpiecznydom.netia.pl .Do poprawnego działania
Usługi niezbędne jest łącze internetowe o przepustowości co najmniej 2 Mb/s.d
Partner Usługi Monitoring - firma Locon Sp. z o.o., z siedzibą w Szczecinie przy ul. Tama Pomorzańska 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego – XVII Wydział KRS w Szczecinie pod numerem KRS 0000132823, o kapitale zakładowym 1 000 000,00 zł, NIP 852-10-13-334, REGON 812527552, realizująca
Usługę Monitoring. Operator ma prawo do zmiany Partnera w zakresie świadczonej Usługi.
Nowy Abonent – Abonent, który nie posiadał w okresie ostatnich 30 dni poprzedzających datę startu niniejszej Promocji oraz nie posiada aktualnie obowiązującej
Umowy w zakresie Usługi, na którą ma być zawarta nowa Umowa.
Obecny Abonent – Abonent, który posiada aktualnie obowiązującą Umowę z Operatorem na świadczenie dowolnej Usługi, do której ma być dokupiona usługa
wskazana w punkcie 2.1 powyżej.
Umowa Promocyjna – Umowa na warunkach promocyjnych określonych w niniejszych Szczegółowych Warunkach Promocji zawierająca Usługę Monitoring.
Operator - Spółki Grupy Netia:
Netia SA, z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XIII Wydział
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000041649, o kapitale zakładowym w wysokości 335 480 971 PLN opłaconym w całości, NIP 526-02-05-575,
REGON 011566374;
Internetia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000229688,
wysokość kapitału zakładowego: 39 669 500 PLN, NIP 526-28-46-048, REGON 140063450;
Telefonia Dialog sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 142a, 54-429 Wrocław, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000419488, o kapitale
zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 50 000 000 PLN, NIP 692-19-90-816, REGON 390570519.
Pozostałe terminy pisane wielką literą mają znaczenie określone w Regulaminie Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia oraz w Cennikach poszczególnych Usług
dostępnych w ramach Promocji.

3. Usługi dostępne w ramach Promocji
3.1.

W ramach niniejszej Promocji oferujemy zamówienie Usługi Monitoring. Zamówienie Usługi Monitoring oznacza jednoczesny zakup u Partnera jednej Kamery IP
wskazanej w serwisie Partnera – w promocyjnej cenie 1,00 zł. Zamawiając Usługę Monitoring Abonent wyraża zgodę na przekazanie do Partnera danych niezbędnych
do dostarczenia Abonentowi Kamery IP przez Partnera oraz do przekazywania Partnerowi informacji o statusie Usługi, w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji
przez Partnera Usługi Monitoring dla Abonentów Netii. Korzystanie z Usługi Monitoring wymaga podania przez Abonenta kontaktowego numeru telefonu
komórkowego, który to numer będzie identyfikował Abonenta u Partnera. Faktura VAT za sprzedaż Kamery IP przez Partnera zostanie wystawiona na podstawie
danych zawartych na Umowie w sekcji Dane Abonenta. Partner zrealizuje wysyłkę Kamery IP w ciągu 7 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia lub w ciągu 7
dni roboczych od momentu aktywacji Usługi Internetowej na adres wskazany w Umowie.

4. Opłaty abonamentowe
4.1.

W Dla Usługi Monitoring, opłaty abonamentowe wynoszą odpowiednio:

Umowa na 24 Okresy Rozliczeniowe
Wariant Usługi
Opłata od 1. pełnego do 3. Okresu Rozliczeniowego

Opłata od 4.pełnego Okresu Rozliczeniowego

Monitoring – kamera wewnętrzna

1,00 zł

29,90 zł

Monitoring – kamera zewnętrzna

1,00 zł

29,90 zł

Korzystanie z usługi Monitoring wymaga spełnienia warunków określonych w regulaminie Partnera dostępnym na stronie bezpiecznydom.netia.pl

Komentarz:
Monitoring to zapewniana przez Partnera na rzecz Abonentów usługa monitoringu wizyjnego, polegająca na umożliwieniu podglądu obrazu z kamery przez Internet.
Do prawidłowego działania usługi niezbędny jest dostęp do stacjonarnego Internetu. Dostęp do Internetu nie jest elementem usługi Monitoring.
Kamera IP, dostępna w ramach Promocji, sprzedawana jest przez Partnera. Dokument sprzedaży zostanie wystawiony przez Partnera po aktywacji Usług u Operatora i wysłany
wraz z urządzeniem do Abonenta. Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest mailowo: support@locon.pl lub telefonicznie: +48 91 431 89 83. Parametry urządzenia oferowanego
w ramach niniejszej Promocji dostępne są u Partnera.

5. Opłaty Wyrównawcze i Kary Umowne
5.1.

W przypadku rozwiązania Umowy zawartej na czas określony przez Abonenta lub przez Operatora, z przyczyn leżących po stronie Abonenta, przed upływem 24
pełnych Okresów Rozliczeniowych, Abonent zostanie obciążony karą umowną z tytułu rozwiązania Umowy w zakresie Usługi Monitoring. Kara umowna za
wcześniejsze rozwiązanie Umowy naliczona zostanie w maksymalnej wysokości 200,00 zł, płatnej w terminie 14 dni od daty wystawienia Rachunku. Kara

5.2.

5.3.

umowna naliczana jest proporcjonalnie do okresu jaki pozostał do końca trwania Umowy.
W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od Umowy Abonent ma obowiązek w terminie 14 dni od daty odstąpienia zwrócić Partnerowi Usługi Monitoring na
własny koszt nabytą w cenie promocyjnej Kamerę IP. W przypadku braku zwrotu kamery Abonent zostanie obciążony przez Operatora kara umowną w wysokości 200,00
zł.
Kara Umowna nie podlega podatkowi VAT. Abonent będzie zobowiązany do uiszczenia kary umownej w terminie wskazanym w nocie debetowej.
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6.

Pozostałe postanowienia
6.1.

7.

Przetwarzanie danych
7.1.
7.2.

7.3.

7.4.

8.

Po zakończeniu okresu lojalnościowego wskazanego w pkt 1.2. Umowa ulega automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony, bez zmiany wysokości opłat.

Administratorem danych jest Operator (Netia SA, z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa) i Partner usługi Monitoring - Locon Sp. z o.o.,
z siedzibą w Szczecinie przy ul. Tama Pomorzańska 1
Dane będą przetwarzane w celu realizacji Promocji, w tym rozliczenia prowizji od transakcji. Dane będą przekazywane pomiędzy administratorami danych w
następującym zakresie:
– numer Klienta,
– imię i nazwisko Abonenta / osoby kontaktowej,
– numer telefonu Abonenta / osoby kontaktowej,
– adres e-mail osoby kontaktowej,
– data podpisania umowy w Netii,
– data aktywacji usług w Netii,
– status usługi (aktywna/nieaktywna).
Operator i Partner zapewniają realizację uprawnień wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych, tzn. zapewnienie Abonentowi dostępu do informacji
dotyczącej własnych danych osobowych i ich poprawiania. Abonent ma też prawo wniesienia w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4. i 5. Ustawy sprzeciwu
wobec przetwarzania danych osobowych, w tym żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych Abonenta.
Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kierować na adres Operatora lub Partnera.

Zmiana Partnera
8.1

Operator ma prawo zmiany Partnera wskazanego powyżej pod warunkiem zachowania wskazanych w niniejszym załączniku istotnych parametrów danej usługi.
Abonentowi z tego tytułu nie przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy Promocyjnej bez zapłaty kary umownej.
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