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Regulamin Promocji „Taryfa 21/42” 

 
 

I. Ogólne warunki uczestnictwa w Promocji  
 

1. Promocja „Taryfa 21/42” jest organizowana przez Niezależny Operator Międzystrefowy Sp. z 
o.o., z siedzibą w Warszawie (04-164) przy ul. Perkuna 47, zwany dalej NOM. 

2. Promocja dotyczy specjalnych planów taryfowych „Taryfa 21” i „Taryfa 42”, które nie są 
dostępne w standardowej ofercie NOM; 

3. Promocja Planów Taryfowych „Taryfa 21” i „Taryfa 42” trwa od dnia 11 kwietnia 2007 r. do 
dnia 30 września 2007 r. 

4. Z Promocji mogą skorzystać klienci, którzy w trakcie obowiązywania Promocji: 
a. podpiszą z NOM Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych (Umowa); 
b. podpiszą poprawnie wypełnione Zlecenie Preselekcji na Prefiks 1044 na wszystkie 

rodzaje połączeń; 
c. są osobami fizycznymi lub podmiotami gospodarczymi z nadanym numerem REGON; 
d. wybiorą Promocyjny Plan Taryfowy „Taryfa 21” lub„Taryfa 42”; 
e. w przypadku dotychczasowych Abonentów NOM, Abonent wyrazi pisemną wolę 

przystąpienia do Promocji, podpisując oświadczenie o zapoznaniu się z treścią i 
warunkami Regulaminu Promocji „Taryfa 21/42” 

II. Definicje 
 
Pakiet – element składowy Taryfy 21 lub Taryfy 42. Lista pakietów dostępnych w ramach taryf 
dostępna jest w cenniku 
Opłata stała – miesięczna opłata wnoszona przez Abonenta z dołu na poczet pakietów. Opłata Stała liczona 
jest  za każdą linię telefoniczną, na której aktywowano Plan taryfowy „Taryfa 21” lub „Taryfa 42”. 
Strefa numeracyjna – numer telefoniczny przydzielony dla określonego terytorium, wybierany przed 
właściwym numerem abonenta, umożliwiający taryfikację rozmów międzystrefowych 
Okres rozliczeniowy/bilingowy – okres, za który dokonywane są rozliczenia zobowiązań Abonenta 
wobec NOM z tytułu Usług Telekomunikacyjnych lub świadczeń dodatkowych realizowanych przez 
NOM, rozpoczynający się i kończący się we wskazanych przez NOM na fakturze dniach. 
Osoba obdarowana – Abonent NOM korzystający z jednego z następujących planów taryfowych: 
NOM dla Domu, NOM Twoje Wieczory i Weekendy, NOM dla Biznesu, NOM Biznes Profit, NOM 
Biznes Max, któremu inny Abonent NOM z Taryfą 21 lub Taryfą 42 przekazał wyspecyfikowany pakiet 
lub pakiety.   
BOK – Biuro Obsługi Klienta NOM; 
Umowa- Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych 
 
III. Uprawnienia Abonenta 

 
1. W ramach Promocji Taryfa „21/42” Abonent wybiera jeden z Promocyjnych Planów 

Taryfowych: „Taryfa 21” lub„Taryfa 42” i jest taryfikowany zgodnie ze stawkami w nich 
obowiązującymi. 

2. Z Planem Taryfowym  „Taryfa 21” związana jest Opłata Stała w wysokości 21 zł brutto (17,21 
zł netto),  
Z Planem Taryfowym „Taryfa 42” związana jest Opłata Stała w wysokości 42 zł brutto (34,43 zł 
netto),  

3. Wybór Planu Taryfowego „Taryfa 21” lub „Taryfa 42” wiąże się z dokonaniem jednorazowej 
opłaty aktywacyjnej w wysokości 61,00 zł brutto (50,00 zł netto). Skorzystanie z planu 
taryfowego w okresie obowiązywania promocji upoważnia abonenta do skorzystania z 



promocyjnej opłaty aktywacyjnej, która wynosi 1,22 zł brutto (1 zł  netto) i zostanie doliczona 
do pierwszej faktury. 

4. Abonent zawierający Umowę w ramach wybranego Planu Taryfowego dysponuje w każdym 
okresie rozliczeniowym kwotą, odpowiadającą wartości Opłaty Stałej dla wybranej Taryfy tj.  
21 zł brutto (17,21 zł netto) lub 42 zł brutto (lub 34,43 zł netto) na wybór Pakietów. W ramach 
wybranego Planu Taryfowego Abonent wybiera Pakiety, tak aby ich suma dała odpowiednio 
kwoty, o których mowa w zdaniu poprzednim. 

a. Abonent może wybrać kilkakrotnie ten sam Pakiet pod warunkiem, że suma tych 
pakietów w zależności od taryfy wyniesie odpowiednio 21 zł brutto (17,21 zł netto) lub 
42 zł brutto (34,43 zł netto). 

b. W przypadku gdy Abonent nie wybrał pakietów dla Taryfy 21 albo suma wybranych 
pakietów jest różna od 21 zł brutto, domyślnie wybierane są: 2 x pakiet 60 minut na 
połączenia lokalne i 60 minut na połączenia międzystrefowe, 

c. W przypadku gdy Abonent nie wybrał pakietów dla Taryfy 42 albo suma wybranych 
jest różna od 42 zł brutto, domyślnie wybierane są:  4 x pakiet 60 minut na połączenia 
lokalne i 2 x pakiet 60 minut na połączenia międzystrefowe. 

d. Zadeklarowane pakiety w ramach Taryfy 21 lub Taryfy 42 obowiązują do czasu ich 
zmiany przez Abonenta – realizowanej na podstawie dyspozycji telefonicznej złożonej 
w BOK pod numerem telefonu 0 [1044] 22 349 1044. 

e. Minuty w ramach taryfy będą rozliczane z dokładnością co do 1 sekundy. 
f. Niewykorzystane darmowe minuty nie przechodzą na następne okresy rozliczeniowe. 
g. Lista dostępnych pakietów dostępna jest w cennikach Taryfy 21 i Taryfy 42, 

załączonych do niniejszego Regulaminu oraz dostępne na stronie www.nom1044.pl. 
 

5. Do 21-go dnia każdego miesiąca Abonent ma możliwość w BOK NOM pod numerem telefonu 
0 [1044] 22 349 1044: 

a. uzyskania informacji na temat ilości minut wykorzystanych od początku cyklu 
rozliczeniowego z podziałem na typy połączeń – lokalne, międzystrefowe, 
międzynarodowe, do Internetu, 

b. dokonania zmiany pakietów w ramach posiadanej taryfy ze skutkiem w bieżącym 
cyklu rozliczeniowym, 

c. zmiany Taryfy  21 na Taryfę 42 lub Taryfy  42 na Taryfę 21 ze skutkiem w bieżącym 
cyklu rozliczeniowym.  

6. Zgłoszenie w BOK po 21-ym dniu miesiąca dotyczące zmiany taryf oraz pakietów będą 
skutkować zmianą od 1-go kolejnego okresu rozliczeniowego. 

7. Wybrane pakiety są do wykorzystania na liniach telefonicznych (rozumianych jako każdy 9 – 
cyfrowy numer telefonu, zawarty na Umowie) wskazanych przez Abonenta. Jeżeli Abonent 
posiada centralę PBX, z której połączenia sygnalizowane są jednym numerem telefonu, to 
pakiety przysługują tylko na tym numerze telefonu. 

8. Abonentów Taryfy 21 i Taryfy 42 po wyczerpaniu minut w ramach wybranych pakietów 
obowiązują stawki wg cennika dla tych taryf.  

 
IV. Przekazywanie pakietów 
 
1. W ramach promocyjnych Taryf 21 i Taryfy 42 Abonent może przekazać dowolnej osobie, która 

jest Abonentem NOM lub Telekomunikacji Polskiej S.A  jeden lub więcej pakietów minutowych 
obowiązujących w poszczególnych Taryfach z wyłączeniem pakietów: „Wybrana strefa 
numeracyjna taryfikowana jak lokalna” oraz „7 numerów z różnych stref numeracyjnych taryfikowanych 
jak lokalne”.  

2. W takim przypadku Abonent musi podać dane kontaktowe do osoby obdarowanej celem 
dopisania darmowych minut na jej konto. W przypadku klientów TP osoba obdarowana będzie 
musiała podpisać Umowę o świadczenie Usług telekomunikacyjnych z NOM.  

3. Abonent na życzenie może pobrać ze strony www.nom1044.pl Umowę o Świadczenie Usług 
Telekomunikacyjnych i osobiście przekazać osobie obdarowanej umowę do podpisania, a 



następnie odesłać do BOK. W części Uwagi obdarowany powinien wpisać jakie pakiety minut 
otrzymuje wraz z podaniem numeru telefonu oraz imienia i nazwiska Abonenta, który 
podarował pakiet lub pakiety minut. Na tej podstawie, po weryfikacji telefonicznej oraz 
aktywacji umowy, zostaną przekazane wymienione pakiety minut osobie obdarowanej . 

4. W Umowie w części Uwagi, osoba obdarowana może wskazać osobę Abonenta jako 
upoważnioną do sprawdzania informacji na temat aktualnego stanu ilość minut 
wykorzystanych w danym miesiącu, dzięki czemu Abonent będzie mógł przekazać Osobie 
obdarowanej kolejne pakiety minut. 

5. Promocji nie można łączyć z innymi Promocjami oferowanymi przez NOM chyba, że ich 
regulamin wyraźnie na to zezwala.  

6. W przypadku wprowadzenia przez NOM do oferty usług abonamentowych Abonenci Taryf 21 i 
42 otrzymają ofertę zawierającą specjalne warunki umożliwiające przejście na usługę 
abonamentową z zachowaniem warunków na połączenia nie gorszych niż w Taryfie 21 lub 
Taryfie 42. 

 
III. Warunki specjalne 

 
1. Okres obowiązywania Taryfy 21 oraz Taryfy 42 wynosi 12 m-cy i jest liczony od dnia aktywacji 

Abonenta w systemie NOM.  
2. Wybrane pakiety w ramach wybranej taryfy zostaną aktywowane od 1-go kolejnego okresu 

rozliczeniowego, następującego po dniu aktywacji Umowy w systemie. Do tego czasu klienta 
obowiązują stawki wg cennika Taryfy 21 lub Taryfy 42 naliczane poza pakietami. 

3. W ciągu 12 miesięcy od dnia podpisania niniejszego Regulaminu na Taryfę 21 lub Taryfę 42, 
Abonent nie może zawiesić świadczenia usług ani przenieść bez zgody NOM praw i 
obowiązków wynikających z Regulaminu na inny podmiot. 

4. W przypadku rozwiązania umowy z firmą NOM lub w przypadku zmiany Planu Taryfowego na 
inny niż „Taryfa 21” lub „Taryfa 42” przed upływem 12 miesięcy od chwili aktywacji umowy, 
zostanie naliczona pełna opłata aktywacyjna – 61 zł brutto (50 zł netto) taryfy pomniejszona o 
1,22 zł brutto (1 zł  netto). 

5. Jeżeli Umowa nie zostanie rozwiązana przez Abonenta po okresie 12 m-cy, to Umowa 
zostanie automatycznie przedłużona na czas nieokreślony z miesięcznym okresem 
wypowiedzenia, a Abonent rozliczany będzie zgodnie z Planem Taryfowym NOM dla Domu.  

 
IV. Postanowienia końcowe  

1. NOM zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OŚWIADCZENIE KLIENTA O PRZYSTĄPIENIU DO PROMOCJI 21/42 
ORGANIZOWANEJ PRZEZ NIEZALEŻNEGO OPERATORA MIĘDZYSTREFOWEGO SP. O. O. 

 
Zamawiam plan taryfowy z następującymi pakietami: 
 

Taryfa 21 □ Zaznacz pakiet i podaj ilość Wartość 
(brutto zł) 

 
Połączenia lokalne 60 min 
 □ 7 zł     x    ………… ………… 

 
Połączenia międzystrefowe 60 min 
 □ 7 zł     x    …………  

………… 

Połączenia międzynarodowe (I Strefa) 30 min □ 7 zł     x    …………  
………… 

Internet 90 minut □ 7 zł     x    …………  
………… 

Wybrana strefa numeracyjna taryfikowana jak strefa lokalna 
Podaj strefę  0 …….. □ 7 zł     x    …………  

………… 
7 numerów z różnych stref numeracyjnych taryfikowanych jak lokalne 
1. 0 …..  ……………………………. 
2. 0 …..  ……………………………. 
3. 0 …..  ……………………………. 
4. 0 …..  ……………………………. 
5. 0 …..  ……………………………. 
6. 0 …..  ……………………………. 
7. 0 …..  ……………………………. 

□ 7 zł     x    ………… 
 
………… 

Suma 21 zł 
 

Taryfa 42 □ Zaznacz pakiet i podaj ilość Wartość 
(brutto zł) 

Połączenia lokalne 60 min □ 7 zł     x    …………  
………… 

Połączenia międzystrefowe 60 min □ 7 zł     x    …………  
………… 

Połączenia międzynarodowe (I Strefa) 30 min  □ 7 zł     x    …………  
………… 

Internet 90 minut □ 7 zł     x    …………  
………… 

Wybrana strefa numeracyjna taryfikowana jak strefa lokalna 
Podaj strefę  0 …….. □ 7 zł     x    …………  

………… 

7 numerów z różnych stref numeracyjnych taryfikowanych jak lokalne 
1. 0 …..  ……………………………. 
2. 0 …..  ……………………………. 
3. 0 …..  ……………………………. 
4. 0 …..  ……………………………. 
5. 0 …..  ……………………………. 
6. 0 …..  ……………………………. 
7. 0 …..  ……………………………. 

□ 7 zł     x    ………… 
 

………… 

Darmowe wieczory □ 21 zł     x    …………  
………… 



Darmowe weekendy □ 21 zł     x    …………  
………… 

Darmowe wieczory i weekendy □ 35 zł     x    ………… 
 
………… 

Suma 42 zł 
 
 
Z wybranych pakietów w ramach wybranej taryfy przekazuję: 

Lp. Rodzaj pakietu  
(za wyjątkiem „wybrana strefa numeracyjna taryfikowana jak lokalna” oraz  
„7 numerów z różnych stref numeracyjnych taryfikowanych jak lokalne”) 

Ilość Na rzecz  
(np. Jan Kowalski nr tel. 0 22 1234567) 

1.  
 

  

2.  
 

  

3.  
 

  

4.  
 

  

5.  
 

  

6.  
 

  

 
 
Oświadczam, że otrzymałem, zapoznałem się i akceptuję  warunki Regulaminu i Cennika Promocji 
„21/42” oraz zamawiam promocyjny plan taryfowy zgodnie z powyższym wyborem.  
 
 
……………………., dnia ……………… 2007 r.                      Abonent …………………………................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


