
Szczegółowe Warunki Promocji 
„Szybki Internet – rok za darmo”

Część I Postanowienia ogólne
1. Niniejszy dokument określa warunki i zasady korzystania 

przez użytkowników z promocji „Szybki Internet – rok 
za darmo” (zwanej dalej „Promocją”). Operator świadczy 
usługi objęte Promocją na warunkach określonych 
w Regulaminie, z uwzględnieniem zasad ujętych niniejszym 
dokumentem.

2. Promocja trwa od 9.07.2007 r. Operator zastrzega sobie 
prawo odmowy zawarcia Umowy Promocyjnej w przypadku 
zgłoszenia przez Nowego Abonenta woli zawarcia takiej 
umowy po 31.07.2007 r. 

3. Użyte w dalszej części terminy oznaczają: 
3.1. Operator – Netia SA z siedzibą w Warszawie przy 

ul. Poleczki 13 
3.2. Usługa – usługa stałego dostępu do Internetu świadczona 

w technologii ADSL
3.3. Umowa Promocyjna – Umowa o świadczenie Usługi 

w wariancie 1 Mbit/s lub 2 Mbit/s zawarta na warunkach 
niniejszej Promocji

3.4. Elektroniczny obraz faktury – możliwość udostępniania 
Klientowi Operatora obrazu faktury w serwisie Netia On-line 
na stronie www.netia.pl. Opcja ta powoduje wstrzymanie 
automatycznego wysyłania do Klienta faktur w formie 
papierowej

3.5. Linia telefoniczna:
3.5.1. usługa telefoniczna świadczona na łączu kablowym 

Operatora lub
3.5.2. analogowa usługa telefoniczna świadczona przez 

Telekomunikację Polską SA lub innego operatora 
korzystającego z infrastruktury technicznej Telekomunikacji 
Polskiej SA na łączu, na którym Operator będzie świadczył 
Usługę.

4. Pozostałe terminy pisane wielką literą mają znaczenie 
określone w Regulaminie Świadczenia Usług przez Spółki 
Grupy Netia.

Część II Warunki skorzystania z Promocji
1. Z Promocji może skorzystać Abonent, który spełni łącznie 

wszystkie warunki określone poniżej:
1.1. w okresie od 1.04.2007 r. do 9.07.2007 r. nie był stroną 

umowy o świadczenie Usługi przez Netię we wskazanej 
lokalizacji. Zastrzeżenie to dotyczy również najbliższych 
członków rodziny Nowego Abonenta

w przypadku aktywacji Usługi na łączu Operatora: 
1.2.  korzysta z Linii telefonicznej w lokalizacji, w której 

świadczona będzie Usługa lub łącznie z Umową Promocyjną 
zawiera z Operatorem Umowę o świadczenie usług 
telefonicznych

1.3.  zawrze z Operatorem Umowę Promocyjną na czas 
określony 24 lub 36 pełnych Okresów Rozliczeniowych 

w przypadku aktywacji Usługi na łączu Telekomunikacji 
Polskiej SA lub innego operatora korzystającego 
z infrastruktury technicznej Telekomunikacji Polskiej SA:
1.4.  korzysta z Linii telefonicznej TP SA w lokalizacji, w której 

świadczona będzie Usługa
1.5.  zawrze z Operatorem Umowę Promocyjną na czas 

określony 24 lub 36 pełnych Okresów Rozliczeniowych
1.6.  wraz z zawartą Umową Promocyjną przekaże Operatorowi, 

zgodny ze wzorem Operatora, prawidłowo wypełniony 
i podpisany oryginał zgody na świadczenie Usługi w oparciu 
o wykorzystywane łącze Telekomunikacji Polskiej SA lub 
innego operatora („Oświadczenie o wyrażeniu zgody 
na świadczenie Usługi”).

2.  Warunkiem skorzystania z Promocji jest posiadanie 
możliwości technicznych świadczenia Usługi we wskazanej 
lokalizacji, w wybranym przez Abonenta wariancie.

3.  Brak spełnienia któregokolwiek z podanych powyżej 
warunków uniemożliwia zawarcie Umowy Promocyjnej, 
a jeśli Umowę Promocyjną zawarto, powoduje jej 
wygaśnięcie.

Część III Warunki Promocji
1. W ramach niniejszej Promocji Operator gwarantuje:
1.1. opłatę za instalację Usługi w wysokości 98,82 zł brutto 
1.2. w przypadku skorzystania z opcji Elektroniczny obraz 

faktury – dodatkową bonifikatę na opłatę za instalację 
Usługi z 98,82 zł brutto do 10,00 zł brutto. Do skorzystania 
z opcji Elektroniczny obraz faktury niezbędne jest podanie 
kontaktowego adresu e-mail na Umowie Promocyjnej

1.3. możliwość zakupu jednego modemu ADSL ze złączem 
USB w obniżonej cenie ze 145,18 zł brutto do 79 zł brutto. 
Warunkiem zakupu modemu ADSL w obniżonej cenie jest 
prawidłowe wypełnienie Zamówienia na modem ADSL 
i złożenie go łącznie z Umową Promocyjną



1.4. obniżone opłaty miesięcznie za pełne Okresy Rozliczeniowe 
– zgodnie z poniższą tabelą – wysokość opłat (ceny brutto) 
zależy od długości trwania Umowy Promocyjnej:

Wariant Usługi 1 Mbit/s 2 Mbit/s

Umowa na 
24 Okresy 

Rozliczeniowe

A
Opłata za pełny 

Okres Rozliczeniowy 
od 1. do 6.

0,04 zł 0,04 zł

B
Opłata za pełny 

Okres Rozliczeniowy 
od 7. do 24.

59,00 zł 109,00 zł

 Umowa na 
36 Okresów 

Rozliczeniowych

C
Opłata za pełny 

Okres Rozliczeniowy 
od 1. do 12.

0,04 zł 0,04 zł

D
Opłata za pełny 

Okres Rozliczeniowy 
od 13. do 36.

49,00 zł 94,00 zł

1.5. dodatkowy rabat w wysokości 1 zł brutto przyznany w 7. 
pełnym Okresie Rozliczeniowym w przypadku umowy 
na 24 miesiące lub w 13. pełnym Okresie Rozliczeniowym 
w przypadku umowy na 36 miesięcy

1.6. opłata za pierwszy niepełny Okres Rozliczeniowy, w którym 
zostanie aktywowana usługa będzie naliczona 
proporcjonalnie do długości okresu. Zgodnie 
z przedstawionymi cenami w tabeli (pkt 1.4.) wiersze 
oznaczone literami B i D

1.7. w zależności od wybranego wariantu Usługi oraz długości 
trwania Umowy, udzielone zniżki wynoszą odpowiednio 
(ceny brutto): 

Wariant Usługi 1 Mbit/s 2 Mbit/s

Umowa na 
24 Okresy 

Rozliczeniowe

A
Zniżka za pełny 

Okres Rozliczeniowy 
od 1. do 6.

134,16 zł 170,76 zł

B
Zniżka za pełny 

Okres Rozliczeniowy 
od 7. do 24.

75,20 zł 61,80 zł

 Umowa na 
36 Okresów 

Rozliczeniowych

C
Zniżka za pełny 

Okres Rozliczeniowy 
od 1. do 12.

134,16 zł 170,76 zł

D
Zniżka za pełny 

Okres Rozliczeniowy 
od 13. do 36.

85,20 zł 76,80 zł

Część IV Opłata Wyrównawcza
1. W przypadku rozwiązania Umowy Promocyjnej przez 

Abonenta lub przez Operatora z przyczyn leżących 
po stronie Abonenta (w szczególności w przypadku 
określonym w § 7 ust. 6 lit. e) Regulaminu), przed upływem 
wskazanego w Części II ust. 1 pkt 1.3. lub 1.5. okresu, 
Abonent zostanie obciążony Opłatą Wyrównawczą 
w wysokości nie większej niż suma udzielonych rabatów: 

1.1. rabat za pierwszych 6 lub 12 pełnych Okresów 
Rozliczeniowych korzystania z Usługi, opisany w tabeli 
w Części III pkt 1.7. w wierszach oznaczonych literami A i C 
w zależności od wybranego wariantu Usługi i długości 
trwania Umowy Promocyjnej oraz

1.2. rabat za każdy pozostały miesiąc korzystania z Usługi, 
opisany w tabeli w Części III pkt 1.7. w wierszach 
oznaczonych literami B lub D, w zależności od wybranego 
wariantu Usługi i długości trwania Umowy Promocyjnej.

2.  Opłata Wyrównawcza nie podlega podatkowi VAT.
3.  Abonent będzie zobowiązany do uiszczenia Opłaty 

Wyrównawczej w terminie wskazanym na nocie 
debetowej.

Część V Postanowienia końcowe
1. Rozwiązanie Umowy o świadczenie Usługi telefonicznej 

oznacza również rozwiązanie Umowy o świadczenie Usługi 
przez Abonenta.


