
 

 Regulamin promocji 

„DialNet - Szybki Internet z laptopem.” 

 

Postanowienia ogólne 
 

1. Organizatorem promocji „DialNet - Szybki Internet z laptopem”, zwanej dalej „Promocją” jest Telefonia Dialog SA z siedzibą we Wrocławiu 

przy pl. Jana Pawła II nr 1 zwana dalej DIALOGIEM. 

2. Promocja trwa od dnia 1.06.2007 r. do dnia 30.06.2007 r. lub do dnia wyczerpania zapasu komputerów (laptopów), zależy co nastąpi 

wcześniej.  

3. DIALOG zastrzega sobie możliwość zakończenia oferowania Promocji przed upływem terminu określonego w punkcie 2 niniejszego 

Regulaminu. Liczba komputerów (laptopów) w Promocji jest ograniczona. 

4. Obszar oraz liczba łączy objętych Promocją są ograniczone. Szczegółowa specyfikacja obszaru objętego Promocją dostępna jest w Biurach 

Obsługi Klienta oraz pod numerem TeleCentrum 0 801 700 700. 

5. Promocja skierowana jest do: 

a) osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, zameldowanych na pobyt stały lub czasowy albo 

posiadających tytuł prawny do lokalu na terenie objętym Promocją;  

b) osób fizycznych, prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, posiadających tytuł prawny do lokalu na 

terenie objętym Promocją; 

c) osób prawnych albo utworzonych zgodnie z przepisami prawa jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, 

posiadających tytuł prawny do lokalu na terenie objętym Promocją; 

d) Klientów wymienionych w punktach 5a), 5b) i 5c) niniejszego Regulaminu nieposiadajacych usług telekomunikacyjnych (telefonicznych i 

internetowych) świadczonych przez DIALOG lub 

e) Klientów wymienionych w punktach 5a), 5b) i 5c) niniejszego Regulaminu posiadających usługi telefoniczne na łączach analogowych 

(POTS) lub cyfrowych (ISDN BRA) bez usług szerokopasmowego lub wdzwanianego (ryczałtowego lub przedpłaconego)  dostępu do 

sieci Internet i zamierzających zawrzeć lub zmienić umowę w sposób skutkujący nabyciem usługi szerokopasmowego dostępu do sieci 

Internet na warunkach niniejszej Promocji. 

6. W Promocji nie mogą brać udziału: 

a) Klienci, z którymi DIALOG rozwiązał uprzednio Umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych z powodu pozostawania w zwłoce z 

płatnością należności za wykonane przez DIALOG usługi telekomunikacyjne oraz członkowie ich rodzin zamieszkujący  lub zameldowani 

pod wspólnym adresem, pod którym była świadczona usługa telekomunikacyjna; 

b) Klienci, którzy rozwiązali umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych lub zmienili umowę w sposób skutkujący zaprzestaniem 

korzystania z usług szerokopasmowego dostępu do Internetu.  Powyższe wykluczenie ma zastosowanie również w stosunku do 

członków ich rodzin zamieszkujących lub  zameldowanych pod wspólnym adresem; 

c) Klienci, którzy uprzednio odstąpili od umowy sprzedaży komputera (laptopa) w ramach niniejszej Promocji lub Klienci w stosunku, do 

których zaszły zdarzenia opisane w punktach 11 lub 12  niniejszego Regulaminu.  

7. Na warunkach niniejszej Promocji Klient może skorzystać wyłącznie z jednej usługi szerokopasmowego dostępu do sieci Internet bez względu 

na liczbę używanych łączy telefonicznych, usług (łączy) internetowych oraz liczbę lokalizacji tych łączy. Klient zawierający lub zmieniający 

umowę na warunkach niniejszej Promocji nie ma prawa do jednoczesnego skorzystania z innych promocji oferowanych przez DIALOG 

podczas zawierania lub zmiany umowy.  
 

 Uprawnienia Klienta 
 

8. Za Klienta biorącego udział w Promocji uważa się Klienta, który w okresie trwania Promocji  podpisze z DIALOGIEM lub zmieni umowę o 

świadczenie przez DIALOG usług telekomunikacyjnych w sposób skutkujący nabyciem usług szerokopasmowego dostępu do sieci Internet 

Dialnet 2 lub Dialnet 4 w cenie z rabatem obowiązującym przez okres 24 miesięcy od dnia uruchomienia usługi. Umowa lub zmiana umowy 

wprowadzona aneksem w celu nabycia usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu na warunkach Promocji zawierane są pod 

warunkiem uruchomienia usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu dla Klienta do dnia 31.07.2007 r. Jeżeli warunek nie zostanie 

spełniony to postanowienia umowy lub aneksu nie wchodzą w życie i nie są wiążące dla Klienta i DIALOGU. 

9. Klient, któremu DIALOG uruchomił usługę internetową wymienioną w punkcie 8 uzyskuje prawo do nabycia komputera (laptopa) na 

specjalnych warunkach, to jest z rabatem obniżającym cenę urządzenia do 1,22 zł (z VAT 22%). 

10. DIALOG zastrzega sobie prawo do badania wiarygodności płatniczej Klienta przystępującego do Promocji zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 

2003 r o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz.U. Nr 50, poz. 424 z późn. zm.). Badanie następuje przez Biura Informacji Gospodarczej 

na podstawie uzyskanej od Klienta pisemnego upoważnienia. DIALOG może odmówić podpisania umowy na warunkach Promocji lub 

odstąpić od umowy z Klientem, który odmówił udzielenia upoważnienia do zbadania wiarygodności płatniczej lub którego wiarygodność 

płatnicza została negatywnie zweryfikowana przez Biuro Informacji Gospodarczej. 



11. Postanowienia dotyczące uruchomienia usługi internetowej oraz świadczenia tej usługi na warunkach niniejszej Promocji nie będą wiążące 

dla stron jeżeli Klient nie umożliwi wykonania instalacji w terminie 30 dni od podpisania lub zmiany umowy w celu nabycia usługi 

szerokopasmowego dostępu do sieci Internet. 

12. Jeżeli Klient nie odbierze doręczanej a następnie awizowanej przez kuriera przesyłki z laptopem w terminie 14 dni od daty pierwszej próby 

doręczenia, to DIALOG odstąpi od świadczenia usługi w ramach Promocji bez odszkodowania i umożliwi klientowi zmianę umowy w celu 

świadczenia usługi szerokopasmowego dostępu do sieci Internet na warunkach innych niż obowiązujące w Promocji. 

13. Jeżeli Klient odstąpi od umowy sprzedaży laptopa zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 2 marca 2000r. „o ochronie niektórych praw 

konsumentów...” (Dz. U. Nr 22 poz. 271) to DIALOG nie zażąda opłat wyrównawczych równych udzielonym rabatom i umożliwi klientowi 

zmianę umowy w celu świadczenia usługi szerokopasmowego dostępu do sieci Internet na warunkach innych niż obowiązujące w Promocji.  

14. Postanowienia dotyczące uruchomienia usługi internetowej na warunkach niniejszej Promocji nie będą wiążące dla Klienta jeżeli DIALOG nie 

dostarczy komputera (laptopa) w terminie 21 dni od uruchomienia usługi internetowej. W powyższym przypadku Klient ma prawo do zmiany 

posiadanych usług lub rozwiązania umowy bez opłat wyrównawczych. 

15. Dostarczenie komputera i podpisanie umowy sprzedaży komputera (laptopa) następuje pod adresem siedziby lub stałego zamieszkania 

Klienta:   

a) komputer osobisty (laptop) sprzedawany w Promocji ma co najmniej następujące parametry techniczne: procesor 2 GHz, 

pamięć RAM 1 GB, wyświetlacz 15,4 cala TFT WXGA 1280x800 dysk twardy 80 GB, DVD RW dual layer, WLAN b/g, karta audio + 

wbudowane głośniki, touchpad, Windows Vista Basic PL; 

b) DIALOG zastrzega sobie prawo do zmiany marki, typu komputera przy zachowaniu parametrów nie gorszych niż wymienione 

w punkcie 15 a). 

 

 
 

 Warunki Specjalne i Zobowiązania 
 

16. Jeżeli Klient spełnia warunki uczestnictwa w Promocji i w ramach Promocji zawrze lub zmieni umowę o świadczenie usług 

telekomunikacyjnych na warunkach określonych w punkcie 8 niniejszego Regulaminu, to DIALOG zobowiązuje się sprzedać  Klientowi 

komputer (laptop) za cenę promocyjną 1,22 zł (z VAT 22%) i świadczyć: 
 

jednorazową usługę: uruchomienie usługi Dialnet w Promocji  
 

oraz  
 

usługę dostępu do sieci Internet Dialnet 2 lub  

usługę dostępu do sieci Internet Dialnet 4  
 

w ofercie z rabatem, obowiązującym przez 24 miesiące od daty uruchomienia usługi internetowej w ramach Promocji, wyłącznie w pakiecie z 

usługą Gwarancja Serwisu.  Cena i właściwości usługi Gwarancja Serwisu są wymienione w cenniku Promocji. Usługa Gwarancja Serwisu jest 

związana z usługą dostępu do sieci Internet,  a zgłoszenia związane z brakiem dostępu do sieci Internet przyjmowane są pod numerem 0 801 

706 007. 

 

17. W przypadku wypowiedzenia i rozwiązania umowy przez Klienta lub w przypadku zmiany umowy promocyjnej przez Klienta, skutkującej 

zaprzestaniem świadczenia usług internetowych lub telefonicznych albo w przypadku wypowiedzenia i rozwiązania umowy promocyjnej 

przez DIALOG z powodu opóźniania płatności przez Klienta za wykonane przez DIALOG usługi telekomunikacyjne, Klient zobowiązuje się do 

zapłaty opłaty wyrównawczej, równej sumie udzielonych rabatów: 

 

a) na komputer (laptop), według zapisów umowy sprzedaży laptopa; 

b) na uruchomienie usługi Dialnet w Promocji,  według zapisów cennika Promocji; 

c) na usługi Dialnet 2 lub Dialnet 4, według zapisów cennika usług internetowych. 

 

18. Po okresie obowiązywania umowy zawartej na warunkach niniejszej Promocji Klienta obowiązują ceny usług, wymienione w aktualnym 

cenniku. Po upływie 24 miesięcznego okresu świadczenia usług Klient ma prawo do dowolnej zmiany umowy, a w przypadku braku 

dyspozycji co do zmiany, świadczona jest usługa w ofercie z rabatem obowiązującym przez następne 24 miesiące bez usługi Gwarancja 

Serwisu. 

19. Zobowiązanie do uiszczenia opłaty wyrównawczej określonej w punkcie 17 niniejszego Regulaminu nie powstaje, jeżeli Umowa o 

świadczenie usług telekomunikacyjnych zawarta w ramach Promocji została rozwiązana przed faktycznym uruchomieniem usługi dostępu do 

sieci Internet . 

20. Klient może dokonywać zmian taryf telefonicznych bez utraty świadczeń i uprawnień wynikających z niniejszej Promocji i bez obowiązku 

wnoszenia opłat wyrównawczych. Klient nie może dokonywać zmiany usługi Dialnet w czasie obowiązywania umowy zawartej na warunkach 

niniejszej promocji. Zmiany taryf podlegają  opłatom stosownie do obowiązującego cennika usług.   

21. W okresie obowiązywania umowy promocyjnej Klient nie może korzystać z zawieszenia świadczenia usług telefonicznych i internetowych w 

ramach tej umowy.  



22. Dopuszcza się zmianę danych ewidencyjnych Klienta, któremu DIALOG świadczy usługi telekomunikacyjne w ramach niniejszej Promocji. 

Cesja umowy o korzystanie z usług telekomunikacyjnych może być dokonana przez Klienta tylko za zgodą Telefonii Dialog SA, wyrażoną na 

piśmie i stosownie do zasad wyrażonych w tej zgodzie. Cesjonariusz nie może zgłaszać roszczenia o przeniesienia własności laptopa. 

23. Jeżeli w okresie obowiązywania umowy na warunkach niniejszej Promocji Klient zażąda zmiany lokalizacji świadczenia usługi  telefonicznej 

lub internetowej na lokalizację, w której DIALOG nie świadczy usług telekomunikacyjnych z powodu braku możliwości technicznych, to 

umowa zawarta na warunkach niniejszej Promocji może zostać rozwiązana. W takim przypadku zobowiązanie Klienta do zapłaty opłaty 

wyrównawczej ograniczone jest do  wysokości rabatu udzielonego przy sprzedaży laptopa, stosownie do postanowień umowy sprzedaży. 

24. Jeżeli w okresie obowiązywania umowy na warunkach niniejszej Promocji wystąpi konieczność zmiany usługi internetowej ze względów 

technicznych, to przy braku zgody Klienta na zmianę, umowa zawarta na warunkach niniejszej Promocji może zostać zmieniona lub 

rozwiązana. W takim przypadku zobowiązanie Klienta do zapłaty opłaty wyrównawczej ograniczone jest do  wysokości rabatu udzielonego 

przy sprzedaży laptopa, stosownie do postanowień umowy sprzedaży. 

25. W przypadku gdy uprzednio została zawarta  z Klientem umowa o linię (łącze) telefoniczne na warunkach promocyjnych, postanowienia 

niniejszego Regulaminu dotyczące zawieszenia świadczenia usług, cesji oraz zmiany lokalizacji są nadrzędne względem postanowień innych 

regulaminów promocyjnych.  
 

 Postanowienia Końcowe 
 

26. W przypadku, gdy Klient skorzysta z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży laptopa, stosownie do postanowień punktu 13 niniejszego 

Regulaminu, a nie zwróci laptopa DIALOGowi w terminie 14 dni od odstąpienia lub zwróci laptop w stanie niekompletnym lub uszkodzonym, 

Klient zapłaci DIALOGowi karę umowną w wysokości 2300 złotych.  

27. Usługi telekomunikacyjne świadczone są przez Telefonię Dialog S.A. na podstawie Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz  

Regulaminu świadczenia usług transmisji danych i usług internetowych w sieci  Dialog. 

 

 

 

 

Zapoznałem się i akceptuję warunki Promocji „DialNet - Szybki Internet z laptopem” określone w niniejszym Regulaminie.  

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., dnia . . . . . . . . . . . . . . . .  2007 r. 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

(podpis Klienta) 


