
Szczegółowe Warunki Promocji Net24 
„Promocja Zimowa Net24 - 24 miesiące"

Część I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy dokument określa warunki i zasady korzystania przez użytkowników z promocji „Promocja Zimowa Net24 - 24 

miesiące" (zwanej dalej „Promocja”). Operator świadczy usługi objęte Promocją na warunkach określonych w Regulaminie 
Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia („Regulamin”) 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 Telekomunikacji Polskiej S.A. 

na którym świadczona jest Usługa Podstawowa.
2.3. Nowy Abonent – osoba, która zawiera z Operatorem Umowę o świadczenie Usługi na warunkach niniejszej Promocji 
2.4. Umowa  Promocyjna  –  Umowa  o  świadczenie  Usługi  w  wersji  512k,  1M,  2M,  6M  zawarta  

na warunkach niniejszej Promocji
2.5. Okres Promocyjny – 24 pełne Okresy Rozliczeniowe licząc od daty rozpoczęcia świadczenia Usługi
2.6. Usługa Podstawowa – bezpośrednia głosowa usługa telefoniczna świadczona przez Telekomunikację Polską S.A. 

lub innego operatora korzystającego z infrastruktury technicznej Telekomunikacji Polskiej S.A. na łączu na którym 
Operator będzie świadczył lub świadczy Usługę.

3. Pozostałe terminy pisane z wielkiej litery mają znaczenie określone w Regulaminie.

Część II. Warunki skorzystania z Promocji
1. Z Promocji może skorzystać Nowy Abonent, który spełni łącznie wszystkie warunki określone poniżej:

1.1. korzysta z Usługi Podstawowej.
1.2. w okresie od dnia 01.12.2006 r. zawrze z Operatorem Umowę Promocyjną na czas określony 24 pełnych Okresów 

Rozliczeniowych licząc od daty rozpoczęcia świadczenia Usługi. Operator zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia 
Umowy Promocyjnej w przypadku zgłoszenia przez Nowego Abonenta woli zawarcia takiej umowy po 31.12.2006 r. 

1.3. wraz z zawartą Umową Promocyjną przekaże Operatorowi zgodny ze wzorem Operatora, prawidłowo wypełniony 
i podpisany oryginał zgody na świadczenie usługi Net24 w oparciu o wykorzystywane łącze Telekomunikacji Polskiej 
lub innego operatora (OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA ŚWIADCZENIE USŁUGI).

1.4. Umowa  Promocyjna  będzie  zawarta  na  świadczenie  Usługi  w  lokalizacji  i  na  łączu,  gdzie  istnieją  techniczne 
możliwości jej świadczenia.

2. Brak  spełnienia  któregokolwiek  z  podanych  powyżej  warunków  nie  uprawnia  do  ubiegania  się  o  zawarcie  Umowy 
Promocyjnej, a jeśli Umowę Promocyjna zawarto, powoduje jej wygaśniecie.

Część III. Warunki Promocji
W ramach niniejszej Promocji Operator gwarantuje:
1. obniżoną opłatę za aktywację Usługi z 81 zł netto (98,82 zł brutto) do 1 zł netto (1,22 zł brutto).

2. możliwość zakupu jednego modemu ADSL ze złączem USB w obniżonej cenie ze 119 zł netto (145,18 zł brutto) do 1 zł 
netto (1,22 zł brutto). Warunkiem zakupu modemu ADSL w obniżonej cenie jest prawidłowe wypełnienie zamówienia  
na modem ADSL i złożenie go łącznie z Umową Promocyjną.

3. obniżoną opłatę abonamentową z korzystanie z Usługi w Okresie Rozliczeniowym, w którym Usługa została aktywowana 
niezależnie od momentu aktywacji i wersji Usługi do 1 zł netto (1,22 zł brutto)

4. obniżoną opłatę abonamentową za korzystanie z Usługi w drugim Okresie Rozliczeniowym w dowolnej wersji do 1,00 zł 
netto (1,22 zł brutto).

5. obniżone opłaty abonamentowe przez następne 22 Okresy Rozliczeniowe za korzystanie z Usługi:
5.1. Net24 - 512k z 109,84 zł netto (134,00 zł brutto) do 36,31 zł netto (44,30 zł brutto). 
5.2. Net24 -1M z 140,16 zł netto (171,00 zł brutto) do 45,08 zł netto (55,00 zł brutto).
5.3. Net24 – 2M z 171,31 zł netto (209,00 zł brutto) do 90,16 zł  netto (110,00 zł brutto).
5.4. Net24 – 6M z 204,10 zł netto (249,00 zł brutto) do 101,64 zł netto (124,00 zł brutto).

Część IV. Opłata Wyrównawcza
1. W przypadku: 
a. rozwiązania  Umowy Promocyjnej  przez  Nowego Abonenta  lub  przez  Operatora  z  przyczyn  lezących  po  stronie 

Nowego Abonenta lub
b. wygaśnięcia Umowy Promocyjnej z przyczyn określonych w par. 7 ust. 8 b) Regulaminu lub
c. rezygnacji z Usługi Podstawowej, co skutkuje rozwiązaniem Umowy Promocyjnej przez Nowego Abonenta z dniem 

zaprzestania  świadczenia  Usługi  Podstawowej  przez  Telekomunikację  Polską  S.A.  lub  innego  operatora 
korzystającego z infrastruktury technicznej Telekomunikacji Polskiej S.A.

przed upływem wskazanego w Części II, ust. 1, pkt 1.2. 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 Umowy Promocyjnej  i  wynosi  400 zł  –  jeśli 
Umowa Promocyjna została rozwiązana/wygasła pomiędzy 1.  a 12. Okresem od daty aktywacji  Usługi,  200 zł  –  jeśli  
Umowa Promocyjna została rozwiązana/wygasła pomiędzy 13. a 24. Okresem od daty aktywacji Usługi.

3. Opłata Wyrównawcza nie podlega podatkowi VAT.
4. Nowy Abonent będzie zobowiązany do uiszczenia Opłaty Wyrównawczej w terminie wskazanym na nocie debetowej.
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