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1. Ogólne warunki Promocji 
1.1. Promocja trwa od 30.11.2018 r. do 31.12.2019 r.  
1.2. Z Promocji może skorzystać Abonent, który zawiera z Operatorem Umowę na świadczenie Usługi Mobilnej na czas nieokreślony za pośrednictwem sklepu internetowego 

Operatora. 
1.3. Wszystkie ceny podane w niniejszym dokumencie są cenami brutto. 
1.4. Warunkiem skorzystania z Promocji jest pozytywna ocena wiarygodności płatniczej Abonenta przez Operatora. 

 
2. Definicje 

2.1. Usługa Mobilna – usługa obejmująca połączenia telefoniczne, usługi przesyłania SMS, MMS i usługi transmisji danych w sieci mobilnej.  
2.2. Abonent – osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (art. 2 ust. 18 Ustawy Prawo 

Telekomunikacyjne), która zawiera Umowę na warunkach niniejszej Promocji. 
2.3. Operator:  

Netia S.A., 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. 

2.4. 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. Warianty Usługi Mobilnej dostępne w ramach Promocji 

3.1. #ZaDarmoSię  (taryfa Mobilny 100). 
Komponenty cykliczne: 

3.1.1. 100 minut na połączenia do krajowych numerów komórkowych i stacjonarnych wymiennych na 100 SMS do krajowych numerów komórkowych. 
3.1.2. Pakiet internetowy 100 MB. 

3.2. #PiszeSię (taryfa Mobilny SMS). 
Komponenty cykliczne: 

3.2.1. Nielimitowane wiadomości SMS do krajowych numerów komórkowych. 
3.2.2. Nielimitowane wiadomości MMS do krajowych numerów komórkowych.  

3.3. #MówiSię (taryfa Mobilny No Limit). 
Komponenty cykliczne: 

3.3.1. Nielimitowane połączenia do krajowych numerów komórkowych. 
3.3.2. Nielimitowane połączenia do krajowych numerów stacjonarnych. 

3.4. #SurfujeSię (taryfa Mobilny 10 GB). 
Komponenty cykliczne: 

3.4.1. Pakiet internetowy 10 GB. 
3.5. #DużoSię (taryfa Mobilny No Limit kom). 

Komponenty cykliczne: 
3.5.1. Nielimitowane połączenia do krajowych numerów komórkowych. 
3.5.2. Nielimitowane wiadomości SMS do krajowych numerów komórkowych. 
3.5.3. Pakiet internetowy 4 GB. 

3.6. #WszystkoSię (taryfa Mobilny No Limit). 
Komponenty cykliczne: 

3.6.1. Nielimitowane połączenia do krajowych numerów komórkowych. 
3.6.2. Nielimitowane połączenia do krajowych numerów stacjonarnych. 
3.6.3. Nielimitowane wiadomości SMS do krajowych numerów komórkowych. 
3.6.4. Nielimitowane wiadomości MMS do krajowych numerów komórkowych. 
3.6.5. Pakiet internetowy 10 GB. 

 
Usługi nie objęte komponentem cyklicznym rozliczane są według stawek wskazanych Cenniku. 

 

Komentarz: 

Liczba minut z cyklicznego pakietu nie obejmuje międzynarodowych połączeń, wiadomości SMS i MMS oraz połączeń, wiadomości SMS i MMS wykonywanych w roamingu  

międzynarodowym oraz połączeń, wiadomości SMS i MMS na numery specjalne opisanych w cenniku. 

Pakiet internetowy pozwala na wykorzystanie w kraju wskazanej liczby danych pochodzących z sieci Internet (zarówno wysyłanych i pobieranych przez użytkownika). 

Korzystanie z sieci Internet powyżej wskazanej liczby danych odbywa się z prędkością 32 Kb/s.  

Pakiet Internetowy nie obejmuje połączeń z internetem wykonywanych w roamingu międzynarodowym. 

4. Opłaty abonamentowe 

4.1. W ramach niniejszej Promocji obniżamy opłaty abonamentowe za korzystanie z Usług, zgodnie z tabelami poniżej. 
4.2. Rabat za e-FAKTURĘ 

4.2.1. Rabat za e-FAKTURĘ przyznajemy w przypadku wyboru Rachunku w formie elektronicznej (e-FAKTURY) oraz wykonywania terminowych płatności (wpływ należności 
do Operatora do ostatniego dnia wskazanego w Rachunku terminu zapłaty) w wysokości 5,00 zł na abonament w każdym Okresie Rozliczeniowym, przy czym: 

4.2.2. W pierwszym Okresie Rozliczeniowym rabat jest przyznawany automatycznie w przypadku posiadania aktywnej e-FAKTURY. 
4.2.3. W kolejnym Okresie Rozliczeniowym rabat zostanie przyznany przy spełnieniu następujących warunków: 

4.2.3.1. aktywna e-FAKTURA na dzień wystawienia Rachunku, 
4.2.3.2. terminowe opłacenie poprzedniego Rachunku. 

4.2.4. W przypadku aktywowania e-FAKTURY na mniej niż 7 dni przed końcem Okresu Rozliczeniowego, rabat za e-FAKTURĘ zostanie przyznany w kolejnym Okresie 
Rozliczeniowym. 

4.3. Rabat za zgody marketingowe 

Rabat za zgody marketingowe przyznajemy w przypadku, gdy Abonent wyrazi wszystkie zgody na działania marketingowe zaproponowane przez Operatora przy zawieraniu 
Umowy. Kwota rabatu wynosi 5,00 zł na Usługę. W przypadku wycofania którejkolwiek z tych zgód, Abonent traci ten rabat. Po ponownym wyrażeniu zgód opłaty 
Abonamentowe będą naliczane z uwzględnieniem tego rabatu tak długo, jak obowiązywać będą wszystkie zgody. 
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4.4. W zależności od wybranego wariantu, opłaty abonamentowe dla Usługi Mobilnej, wynoszą odpowiednio:  

 

Wariant Usługi 

Opłata od 1. Okresu Rozliczeniowego  

z rabatami za e-FAKTURĘ i zgody marketingowe  

(opłata bez rabatów) 

Opłata od 7. Okresu Rozliczeniowego  

z rabatami za e-FAKTURĘ i zgody marketingowe  

(opłata bez rabatów) 

#ZaDarmoSię 0 zł (10,00 zł) 9,90 zł (19,90 zł) 

#PiszeSię 9,90 zł (19,90 zł) 

#MówiSię 9,90 zł (19,90 zł) 

#SurfujeSię 9,90 zł (19,90 zł) 

#DużoSię 19,90 zł (29,90 zł) 

#WszystkoSię 29,90 zł (39,90 zł) 

5. Opłaty aktywacyjne 

5.1. W ramach niniejszej Promocji obniżamy opłaty za aktywację/konfigurację Usług. Opłaty aktywacyjne/konfiguracyjne są naliczane jednorazowo z góry i wynoszą 29 zł. 

6. Pozostałe postanowienia 

6.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Szczegółowych Warunkach Promocji zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Świadczenia Usług przez Spółki Grupy 
Netia oraz Cennik Usługi.  

6.2. W ramach niniejszej Promocji Abonentowi przysługuje prawo do zawarcia maksymalnie 3 Umów Promocyjnych o świadczenie Usługi Mobilnej. 
6.3. W przypadku negatywnej oceny wiarygodności płatniczej Nowego Abonenta przez Operatora Usługi nie zostaną aktywowane, a Umowa wygasa. 
6.4. Limit kwotowy na usługi poza abonamentem wynosi 246 zł. W przypadku osiągnięcia limitu kwotowego zastrzegamy sobie prawo do blokady usług rozliczanych poza 

abonamentem. 
 


