
Część I Postanowienia ogólne

Szczegółowe Warunki Promocji 
Net24 „Superszybki Net24” – 
Umowa na 24 miesiące

1. Niniejszy dokument określa warunki i zasady korzystania przez użytkowników  
 z promocji „Superszybki Net24” (zwanej dalej „Promocją”). Operator świadczy  
 usługi objęte Promocją na warunkach określonych w Regulaminie,  
 z uwzględnieniem zasad określonych niniejszym dokumentem.
2. Użyte w dalszej części terminy oznaczają: 
 2.1. Operator – Netia SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 13 
 2.2. Usługa – usługa stałego dostępu do Internetu Net24 świadczona przez  
  łącza kablowe 
 2.3. Aneks Promocyjny – Aneks do umowy o świadczenie Usługi zmieniający  
  warunki na jakich jest ona świadczona
 2.4. Usługa Podstawowa – bezpośrednia głosowa usługa telefoniczna  
  świadczona przez łącze kablowe
3.  Pozostałe terminy pisane z wielkiej litery mają znaczenie określone  
 w Regulaminie Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia.

1. Z Promocji może skorzystać Abonent, który spełni łącznie wszystkie warunki  
 określone poniżej:
 1.1. w chwili zawarcia Aneksu Promocyjnego korzysta z Usługi oraz Usługi  
  Podstawowej na tej samej linii kablowej
 1.2. w chwili zawarcia Aneksu Promocyjnego nie zalega z płatnościami  
  na rzecz Operatora. 
 1.3. w okresie od dnia 01.12.2006 r. zawrze z Operatorem Aneks Promocyjny  
  na czas określony 24 pełnych Okresów Rozliczeniowych licząc od daty  
  wejścia w życie Aneksu Promocyjnego. Operator zastrzega sobie prawo  
  odmowy zawarcia Aneksu Promocyjnego w przypadku zgłoszenia przez  
  Abonenta woli zawarcia takiej umowy po 28.02.2007 r.
 1.4. jest osobą fizyczną, w tym również prowadzącą działalność gospodarcza  
  (samodzielnie lub w formie spółki cywilnej) – tylko w przypadku wyboru  
  oferty opisanej w Części III, ust. 1, pkt 1.3. oraz 1.4. 
 1.5. brak istnienia przeszkód technicznych dla świadczenia Usługi w danej  
  wersji w lokalizacji wskazanej przez Abonenta.
2.  Brak spełnienia któregokolwiek z podanych powyżej warunków nie uprawnia  
 do ubiegania się o zawarcie Aneksu Promocyjnego, a jeśli Aneks Promocyjny  
 zawarto, nie wchodzi on w życie.

W ramach niniejszej Promocji Operator gwarantuje:
1. bezterminowo obniżone opłaty miesięcznie za korzystanie z Usługi: 
 1.1. Net24 Komfort+ o prędkości odbierania danych do 512 kbit/s z 70 zł netto  
  (85,40 zł brutto) do 48,36 zł netto (59 zł brutto) 
 1.2. Net24 Optimum+ o prędkości odbierania danych do 1 Mbit/s ze 110 zł  
  netto (134,20 zł brutto) do 56,56 zł netto (69 zł brutto)
 1.3. Net24 Premium+ o prędkości odbierania danych do 2 Mbit/s ze 140 zł  
  netto (170,80 zł brutto) do 81,15 zł  netto (99 zł brutto)
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 1.4. Net24 VIP+ o prędkości odbierania danych do 4 Mbit/s ze 190 zł netto  
  (231,80 zł brutto) do 122,13 zł  netto (149 zł brutto).
2. w ramach Aneksu Promocyjnego brak opłaty za zmianę taryfy na taryfę  
 o niższej opłacie miesięcznej, jeśli Abonent korzysta z Usługi na podstawie:
 2.1. umowy na czas nieokreślony lub
 2.2. umowy na czas określony i w chwili zawarcia Aneksu Promocyjnego  
  do daty jej końca pozostało mniej niż 3 pełne Okresy Rozliczeniowe.  
  W pozostałych przypadkach zostanie pobrana opłata wynosząca zgodnie  
  z Cennikiem 100 zł netto (122 zł brutto).
3. w ramach opłat miesięcznych, o których mowa w Części III, ust. 1, w każdym  
 Okresie Rozliczeniowym, w którym była aktywna Usługa, dodatkowo rabat  
 na dowolny rodzaj połączeń głosowych, do wykorzystania o dowolnej porze:
 3.1. w przypadku usługi Net24 Komfort+ w kwocie 8,20 zł netto (10 zł brutto)
 3.2. w przypadku usługi Net24 Optimum+ w kwocie 12,30 zł netto  
  (15 zł brutto)
 3.3. w przypadku usługi Net24 Premium+ w kwocie 16,39 zł netto  
  (20 zł brutto)
 3.4. w przypadku usługi Net24 VIP+ w kwocie 24,59 zł netto (30 zł brutto).
4. Warunkiem uzyskania rabatu, o którym mowa w Części III, ust. 3, jest  
 jednoczesne korzystanie z jednej z poniższych taryf na usługi głosowe:
 4.1. Darmowe Rozmowy – dowolna wersja
 4.2. Dużo Rozmawiam/ Lepsza Dużo Rozmawiam
 4.3. Efektywna/ Efektywna Pro
 4.4. Efektywna / Efektywna Pro ISDN Duo
 4.5. Spokojna
 4.6. Praktyczna
 4.7. Prosta.
5. Rabat niewykorzystany w danym Okresie Rozliczeniowym nie przechodzi  
 na kolejny Okres. Rabat jest rozliczany po wykorzystaniu pakietu minut z taryfy  
 głosowej.

1. W przypadku: 
 a. rozwiązania Aneksu Promocyjnego przez Abonenta lub przez Operatora  
  z przyczyn lezących po stronie Abonenta lub
 b. wygaśnięcia Aneksu Promocyjnego z przyczyn określonych w par. 7 ust.  
  8 b) Regulaminu Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia przed  
  upływem wskazanego w Części II, ust. 1, pkt 1.1. okresu, Nowy  
  Abonent zostanie obciążony Opłatą Wyrównawczą w wysokości  
  nie większej niż suma udzielonych rabatów wynosząca 400 zł.
2. Wysokość Opłaty Wyrównawczej zależy od daty rozwiązania/wygaśnięcia  
 Aneksu Promocyjnego i wynosi 400 zł – jeśli Aneks Promocyjny została  
 rozwiązany/wygasł pomiędzy 1. a 12. okresem od daty wejścia w życie, 200 zł  
 – jeśli Aneks Promocyjny została rozwiązany/wygasł pomiędzy 13. a 24.  
 okresem od daty wejścia w życie.
3.  Opłata Wyrównawcza nie podlega podatkowi VAT.
4.  Abonent będzie zobowiązany do uiszczenia Opłaty Wyrównawczej w terminie  
 14 dni od daty wystawienia noty debetowej.

Rozwiązanie Umowy o świadczenie Usługi Podstawowej oznacza również 
rozwiązanie Umowy o świadczenie Usługi.
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