
 

Szczegółowe Warunki Promocji 
„Cały czas”  

 
Część I 
Postanowienia ogólne  
1. Niniejszy dokument określa warunki i zasady korzystania przez uŜytkowników z promocji „Cały czas” (zwanej dalej 

„Promocją”). Operator świadczy usługi objęte Promocją na warunkach określonych w Regulaminie 
z uwzględnieniem zasad określonych niniejszym dokumentem. 

2. UŜyte w dalszej części terminy oznaczają: 
2.1. Operator – Netia SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 13 
2.2. Usługa – bezpośrednia usługa telefoniczna świadczona za pośrednictwem Zakończenia Sieci połączonego  

z siecią Operatora linią analogową oferowana poprzez łącze kablowe lub radiowe inne niŜ WiMAX 
2.3. Abonent – podmiot, który zawiera z Operatorem umowę o świadczenie Usługi na warunkach niniejszej Promocji 
2.4. Umowa Promocyjna – Umowa o świadczenie Usługi zawarta na warunkach niniejszej Promocji 
2.5. Aneks Promocyjny – aneks do aktualnej umowy o świadczenie Usługi zmieniający jej postanowienia zgodnie z 

warunkami Promocji. 
2.6. Taryfa – taryfa Cały czas. 

3. Pozostałe terminy pisane z wielkiej litery mają znaczenie określone w Regulaminie Świadczenia Usług 
Telekomunikacyjnych przez Spółki Grupy Netia. 

 
Część II 
1. Warunki Skorzystania z Promocji  
1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest łączne spełnienie wszystkich warunków określonych poniŜej: 

1.1. zawarcie w okresie od dnia 09.07.2007 r. przez Abonenta z Operatorem Umowy Promocyjnej na świadczenie Usługi 
na czas określony 24 pełnych Okresów rozliczeniowych licząc od daty rozpoczęcia jej świadczenia oraz wybranie 
Taryfy lub 

1.2. zawarcie w okresie od dnia 09.07.2007 r. przez Abonenta z Operatorem Umowy Promocyjnej lub Aneksu 
Promocyjnego na świadczenie Usługi na czas określony 12 pełnych Okresów rozliczeniowych o ile jednocześnie,  
w dniu zawarcia Umowy Promocyjnej lub Aneksu Promocyjnego Abonent korzysta z usługi stałego dostępu  
do Internetu świadczonej przez Operatora 

1.3. brak istnienia przeszkód technicznych i formalnych dla świadczenia Usługi w lokalizacji wskazanej przez Abonenta 
1.4. udostępnienie przez Abonenta wskazanego lokalu w celu instalacji łącza w terminie umoŜliwiającym rozpoczęcie 

świadczenia Usługi nie później niŜ 30 dni od daty zawarcia Umowy Promocyjnej 
2. Operator zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy Promocyjnej lub Aneksu Promocyjnego w przypadku 

zgłoszenia przez Abonenta woli jej zawarcia po 30.09.2007 r.  
3. Brak spełnienia warunków opisanych w punkcie 1.1 lub 1.2 oraz któregokolwiek z warunków 1.3 – 1.4 lub ich części 

skutkuje niemoŜnością skorzystania z niniejszej Promocji, w szczególności wygaśnięciem Umowy Promocyjnej.  
Z powyŜszego tytułu uŜytkownikowi nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie. 

 
Część III 
Warunki Promocji  
1. W ramach niniejszej Promocji Operator gwarantuje moŜliwość bezterminowego korzystania z: 

1.1. Taryfy Cały czas z wliczonym w ramy opłat miesięcznych pakietem 2000 minut do wykorzystania o dowolnej porze 
na połączenia lokalne i międzymiastowe, z opłatą miesięczną obniŜoną z 89,34 zł netto (108,99 zł brutto)  
do 72,95 zł netto (89 zł brutto) w przypadku gdy Abonent jednocześnie korzysta z usługi stałego dostępu  
do Internetu Operatora. 

1.2. Taryfy Cały czas z wliczonym w ramy opłat miesięcznych pakietem 2000 minut do wykorzystania o dowolnej porze 
na połączenia lokalne i międzymiastowe, z opłatą miesięczną obniŜoną z 89,34 zł netto (108,99 zł brutto)  
do 81,15 zł netto (99 zł brutto) w przypadku gdy Abonent korzysta jedynie z Usługi. 

2. W ramach niniejszej promocji Operator gwarantuje opłatę instalacyjną (aktywację) Usługi w cenie obniŜonej ze 100 zł netto 
(122 zł brutto)  do 1 zł netto (1,22 brutto). 

3. Pozostałe opłaty naliczane zgodnie z Cennikiem Taryfy. 
4. Zmiana w trakcie trwania Umowy Promocyjnej wybranej Taryfy na dowolną inną lub rezygnacja z korzystania z usługi 

stałego dostępu do Internetu Operatora, powoduje utratę prawa do obniŜonej opłaty abonamentowej, o której mowa  
w pkt 1.1. oraz 1.2. 

5. Abonent zobowiązuje się do: 
5.1. nie korzystania z usług dla celów hurtowego zakańczania/ tranzytowania połączeń w sieci Netia i sieciach innych 

operatorów telekomunikacyjnych 
5.2. nie korzystania z usługi poprzez urządzenia typu PABX 
5.3. nie generowanie sztucznego ruchu tj. ruchu charakteryzującego się sekwencyjnym czasem połączenia do 

wybranego numeru lub numerów, najczęściej wprowadzanego za pomocą generatorów ruchu, dialerow lub innych 
urządzeń o podobnej funkcjonalności 

5.4. nie wykorzystywania usługi do świadczenie usług typu "call center". 
6. W przypadku naruszenia zobowiązania, o którym mowa w pkt. 5 powyŜej Operator ma prawo rozwiązania Umowy 

Promocyjnej lub umowy do której zawarto Aneks Promocyjny bez zachowania terminu wypowiedzenia. 
 
Część IV 
Postanowienia ko ńcowe  
1. W przypadku rozwiązania Umowy Promocyjnej lub umowy do której zawarto Aneks Promocyjny przez Abonenta lub przez 

Operatora z przyczyn leŜących po stronie Abonenta w szczególności w związku z niedotrzymaniem przez Abonenta 
zapisów z Części III, pkt 5,  przed upływem wskazanego w Części II, pkt 1.1 oraz 1.2. okresu, Abonent zostanie obciąŜony 
Opłatą Wyrównawczą w wysokości sumy udzielonych rabatów, nie więcej niŜ 400 zł. 

2. Wysokość Opłaty Wyrównawczej zaleŜy od daty rozwiązania/wygaśnięcia Umowy lub Aneksu  Promocyjnego i wynosi:  
2.1. W przypadku wyboru wariantu opisanego w Części II, pkt 1.1.: 100% kwoty podanej w Części IV pkt 1 – jeśli Umowa 

lub Aneks Promocyjny została rozwiązana/wygasła pomiędzy 1. a 12. Okresem Rozliczeniowym Okresu 
Promocyjnego, 75% kwoty podanej w Części IV pkt 1 – jeśli Umowa Promocyjna została rozwiązana/wygasła 
pomiędzy 13. a 18. Okresem Rozliczeniowym Okresu Promocyjnego, 50% kwoty podanej w Części IV pkt – jeśli 



 

Umowa Promocyjna została rozwiązana/wygasła pomiędzy 19. a 24. Okresem Rozliczeniowym Okresu 
Promocyjnego. 

2.2. W przypadku wyboru wariantu opisanego w Części II, pkt 1.2.: 50% kwoty podanej w Części IV pkt 1. – jeśli Umowa 
lub Aneks Promocyjny została rozwiązana/wygasła pomiędzy 1. a 12. Okresem Rozliczeniowym Okresu 
Promocyjnego, 

3. Opłata nie podlega podatkowi VAT. Abonent zobowiązuje się do zapłaty opłaty wyrównawczej w terminie wskazanym  
na nocie debetowej.  


