
Szczegółowe Warunki Promocji 

„W Wielkiej Brytanii jak w Unii Europejskiej” 
 

netia.pl  801 802 803 

1. Ogólne warunki Promocji 
1.1. Promocja trwa od 01.11.2022 r. do 31.12.2022 r. 
1.2. Promocja określa promocyjne warunki korzystania z połączeń międzynarodowych i usług w roamingu międzynarodowym dla Wielkiej Brytanii oraz 

Gibraltaru, będącego terytorium zamorskim Wielkiej Brytanii, które w związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, z upływem dnia 
31 grudnia 2020 r. przestają korzystać ze statusu prawnego równego pozostałym państwom członkowskim Unii Europejskiej. Określenie „Wielka 
Brytania”, którym posługuje się regulamin Promocji, odnosi się także do Gibraltaru. 

1.3. Z Promocji może skorzystać Obecny Abonent, który posiada Usługę Mobilną. 
1.4. Wszystkie ceny podane w niniejszym dokumencie są cenami brutto. 

 

2. Definicje 
2.1. Usługa Mobilna (Netia Mobile) – usługa obejmująca połączenia telefoniczne, usługi przesyłania SMS, MMS i usługi transmisji danych w sieci mobilnej.  
2.2. Obecny Abonent – Abonent posiadający aktualnie obowiązującą Umowę z Operatorem na świadczenie Usługi Mobilnej. 
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 335 578 344 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. Promocyjne stawki na połączenia międzynarodowe do Wielkiej Brytanii 
 

3.1. W ramach promocji w czasie jej obowiązywania opłaty za: 
3.1.1. Połączenia międzynarodowe z Polski do Wielkiej Brytanii, 
3.1.2. Wiadomości SMS międzynarodowe wysyłane z Polski do Wielkiej Brytanii, 
będą naliczane w stawkach za ww. usługi równych stawkom do pozostałych krajów Unii Europejskiej – czyli opłatą do „Strefy Euro” zgodnie z cennikiem 
taryfy z której korzysta Abonent. 

 

4. Promocyjne warunki korzystania z usług w roamingu międzynarodowym  
 

4.1. W ramach promocji w czasie jej obowiązywania opłaty za: 
4.1.1. połączenia głosowe wykonane w roamingu międzynarodowym:  

4.1.1.1. z Wielkiej Brytanii do Polski lub do innych państw Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Liechtensteinu,  
4.1.1.2. z państw Unii Europejskiej oraz z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu do Wielkiej Brytanii, 
4.1.1.3. w obrębie Wielkiej Brytanii, 

4.1.2. połączenia głosowe odebrane w roamingu międzynarodowym na terenie Wielkiej Brytanii, 
4.1.3. wysyłanie wiadomości SMS w roamingu międzynarodowym: 

4.1.3.1. z Wielkiej Brytanii do Polski lub do innych państw Unii Europejskiej oraz do Norwegii, Islandii i Liechtensteinu,  
4.1.3.2. z państw Unii Europejskiej oraz z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu do Wielkiej Brytanii, 
4.1.3.3. w obrębie Wielkiej Brytanii, 

4.1.4. wysyłanie wiadomości MMS w roamingu międzynarodowym: 
4.1.4.1. z Wielkiej Brytanii do Polski lub do innych państw Unii Europejskiej oraz do Norwegii, Islandii i Liechtensteinu,  
4.1.4.2. w obrębie Wielkiej Brytanii, 

4.1.5. odbieranie wiadomości MMS w roamingu międzynarodowym na terenie Wielkiej Brytanii, 
4.1.6. opłaty za wysyłanie wiadomości MMS na adres e-mail z Wielkiej Brytanii, 
4.1.7. opłaty za transmisję danych w roamingu międzynarodowym na terenie Wielkiej Brytanii, 

                    będą naliczane w stawkach równych stawkom za ww. usługi świadczone dla „Strefy Euro” zgodnie z cennikiem taryfy z której korzysta Abonent. 
 

4.2. Korzystanie z usług w roamingu międzynarodowym na terenie Wielkiej Brytanii będzie podlegało zasadom uczciwego korzystaniaopisanym w „Polityce 
Uczciwego Korzystania w roamingu na terenie Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu” w Cenniku właściwym dla taryfy z której korzysta 
dany Abonent. 

4.3. krajowe pakiety minut, pakiety SMS, pakiety MMS („Pakiety zamknięte”) oraz usługi obejmujące możliwość nielimitowanego korzystania z połączeń, 
wiadomości SMS lub MMS w Polsce („Pakiety nielimitowane”), z których korzysta dany Abonent, a które mogą być wykorzystywane w roamingu 
międzynarodowym na terenie Unii Europejskiej, będą obowiązywać także w roamingu międzynarodowym na terenie Wielkiej Brytanii,  na zasadach 
określonych w Cenniku właściwym dla taryf z której korzysta dany Abonent, opisującym warunki świadczenia usług w roamingu międzynarodowym na 
terenie Unii Europejskiej. 

4.4. Limity Roamingowe DATA przyznawane danemu Abonentowi na podstawie krajowych pakietów na transmisję danych („Pakiety DATA”) do  
wykorzystania w roamingu międzynarodowym na terenie Unii Europejskiej będą obowiązywały także w roamingu międzynarodowym na terenie 
Wielkiej Brytanii, na zasadach określonych w Cenniku właściwym dla taryfy z której korzysta dany Abonent, opisującym warunki świadczenia usług w 
roamingu międzynarodowym na terenie Unii Europejskiej, 

4.5. Opłaty za transmisję danych po wykorzystaniu Limitu Roamingowego DATA w roamingu międzynarodowym na terenie Wielkiej Brytanii będą naliczane 
w stawkach równych stawkom za ww. usługi na terenie Unii Europejskiej, na zasadach określonych w  Cenniku właściwym dla taryfy z której korzysta 
Abonent. 

 
 


