
 

Szczegółowe Warunki Promocji 
„Tanie rozmowy dla Klientów TP” 

 
Część I 
Postanowienia ogólne 
1. Niniejszy dokument określa warunki i zasady korzystania przez użytkowników z promocji „Tanie rozmowy dla Klientów TP” 

(zwanej dalej „Promocją”). Operator świadczy usługi objęte Promocją na warunkach określonych w Regulaminie 
Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Spółki Grupy Netia, 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 telefoniczna świadczona przez Operatora z wykorzystaniem prefiksu na łączach Telekomunikacji 

Polskiej SA, na których świadczona jest Usługa Podstawowa 
2.3. Nowy Abonent – osoba fizyczna nie posiadająca numeru REGON, która zawiera z Operatorem pierwszą Umowę  

o świadczenie Usługi na warunkach niniejszej Promocji 
2.4. Umowa Promocyjna – Umowa o świadczenie Usługi zawarta na warunkach niniejszej Promocji 
2.5. Taryfa – jedna z wymienionych taryf: Taryfa Twoja, Twoja Darmowe Rozmowy – Wieczory i Weekendy 
2.6. Usługa Podstawowa – analogowa usługa telefoniczna świadczona przez Telekomunikację Polską SA, na łączu, 

które może być wykorzystane do świadczenia Usługi 
3. Pozostałe terminy pisane z wielkiej litery mają znaczenie określone w Regulaminie.  
Część II 
1. Warunki skorzystania z Promocji 
1. Z Promocji może skorzystać Abonent, który spełni łącznie wszystkie warunki określone poniżej: 

1.1. w dniu zawierania Umowy Nowy Abonent nie był stroną Umowy o świadczenie Usługi na wskazanym łączu. 
Zastrzeżenie to dotyczy również najbliższych członków rodziny Abonenta 

1.2. zawarcie w okresie od dnia 12.03.2007 r. przez Nowego Abonenta z Operatorem Umowy Promocyjnej  
na świadczenie Usługi na czas nieokreślony oraz prawidłowe wypełnienie dokumentu zlecenia preselekcji. Operator 
zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy Promocyjnej w przypadku zgłoszenia przez Nowego Abonenta 
woli jej zawarcia po 15.05.2007 r.  

1.3. brak przeszkód technicznych i formalnych dla świadczenia Usługi w lokalizacji wskazanej przez Nowego Abonenta 
2. Brak spełnienia któregokolwiek z podanych powyżej warunków lub ich części skutkuje niemożnością skorzystania  

z niniejszej Promocji, w szczególności wygaśnięciem Umowy Promocyjnej. Z powyższego tytułu użytkownikowi nie 
przysługuje jakiekolwiek roszczenie. 

 
Część III 
Warunki Promocji 
1. W ramach niniejszej Promocji Operator gwarantuje możliwość korzystania przez 6 pełnych Okresów Rozliczeniowych z: 

1.1. Taryfy Twoja z dodatkowym, wliczonym w opłaty miesięczne, pakietem 60 minut na połączenia lokalne  
i międzymiastowe do wykorzystania o dowolnej porze 

1.2. Taryfy Twoja Darmowe Rozmowy - Wieczory i Weekendy z dodatkowym, wliczonym w opłaty miesięczne, pakietem 
60 minut na połączenia lokalne i międzymiastowe do wykorzystania w dni robocze w godzinach 8.00 - 18.00  

1.3. dodatkowego, wliczonego w opłaty abonamentowe pakietu 30 minut do wykorzystania na połączenia lokalne  
i międzymiastowe o dowolnej porze w przypadku taryfy Twoja lub w godzinach 8.00 - 18.00 w dni robocze 
w przypadku taryfy Twoja Darmowe Rozmowy - Wieczory i Weekendy, w wypadku jednoczesnego korzystania przez 
Nowego Abonenta ze stałego dostępu do Internetu w Netii poprzez łącza TP 

1.4. pakiety minut opisane w punktach 1.1. – 1.3. powyżej będą rozliczane sekundowo. Niewykorzystane w danym 
Okresie Rozliczeniowym minuty nie przechodzą na kolejny Okres rozliczeniowy. 

1.5. Pozostałe opłaty będą rozliczane zgodnie z cennikiem promocyjnym taryf Twoja oraz Twoja Darmowe Rozmowy – 
Wieczory i Weekendy znajdującym się w Załączniku 1.  
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