
Szczegółowe Warunki Promocji 
„Cały czas 2” 

Część I 
Postanowienia ogólne  
1. Niniejszy dokument określa warunki i zasady korzystania przez uŜytkowników z promocji „Cały czas 2” (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. Umowa Promocyjna – Umowa o świadczenie Pakietów Usług zawarta na warunkach niniejszej Promocji 
2.3. Linia telefoniczna – bezpośrednia głosowa usługa telefoniczna świadczona w jednej z Taryf Głosowych  

w technologii WiMAX 
2.4. Usługa Szybki Internet – usługa stałego dostępu do Internetu świadczona w jednej z Taryf  w technologii WiMAX 
2.5. Taryfa – jedna z wymienionych taryf stałego dostępu do Internetu Szybki Internet: Szybki Internet 512k, Szybki 

Internet 1M, Szybki Internet 2M 
2.6. Taryfa Głosowa – taryfa Cały czas 
2.7. Okres Promocyjny – 12, 24 lub 36 pełnych Okresów Rozliczeniowych licząc od daty rozpoczęcia świadczenia 

Pakietu Usług na jaki zawarta została Umowa Promocyjna 
2.8. Opłaty Stałe – suma brutto ponoszonych przez Abonenta w danym Okresie Rozliczeniowym opłat lub części opłat  

za usługi wchodzące w skład Pakietu Usług w tym: opłaty abonamentowe za korzystanie z Linii telefonicznych oraz 
Usługi Szybki Internet, opłaty za podstawowy pakiet minut w taryfie Prostej oraz 50% opłaty za Pakiety Kwotowe. 

2.9. Pakiet Usług – pakiet świadczony za pośrednictwem jednego zestawu radiowego WiMAX zainstalowanego w Lokalu 
wskazanym przez Abonenta, składający się z jednej do czterech Linii telefonicznych lub jednej do czterech Linii 
telefonicznych i jednej Usługi Szybki Internet. 

3. Pozostałe terminy pisane z wielkiej litery mają znaczenie określone w Regulaminie Świadczenia Usług 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 lub 36 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, 24 lub 36 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. Operator zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy Promocyjnej w przypadku zgłoszenia przez Abonenta 
woli jej zawarcia po 30.09.2007 r.  

1.4. zadeklarowanie wysokości miesięcznych Opłat Stałych i wybranie przez Abonenta usług wchodzących w skład 
Pakietu Usług, dla których suma Opłat Stałych jest większa lub równa kwocie deklarowanej 

1.5. brak przeszkód technicznych i formalnych dla świadczenia Pakietu Usług w lokalizacji wskazanej przez Abonenta 
1.6. udostępnienie przez Abonenta wskazanego Lokalu w celu instalacji łącza w terminie umoŜliwiającym rozpoczęcie 

świadczenia usług wchodzących w skład Pakietu Usług nie później niŜ 30 dni od daty zawarcia Umowy Promocyjnej. 
2. Brak spełnienia warunków opisanych w punkcie 1.1 lub 1.2 oraz któregokolwiek z warunków 13 – 1.6 lub ich części 

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

3. Abonent moŜe włączyć do Pakietu Usług Taryfy Głosowe opisane w promocji „Internet + telefon dla Ciebie 2”. 
4. Abonent zobowiązuje się do: 

4.1. nie korzystania z usług dla celów hurtowego zakańczania/ tranzytowania połączeń w sieci Netia i sieciach innych 
operatorów telekomunikacyjnych 

4.2. nie korzystania z usługi poprzez urządzenia typu PABX 
4.3. 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 

4.4. nie wykorzystywania usługi do świadczenie usług typu "call center". 
5. W przypadku naruszenia zobowiązania, o którym mowa w pkt. 4 powyŜej Operator ma prawo rozwiązania Umowy 

Promocyjnej lub umowy do której zawarto Aneks Promocyjny bez zachowania terminu wypowiedzenia. 
 
Część III 
Warunki Promocji  
1. W ramach niniejszej Promocji Operator gwarantuje:  

1.1. obniŜone opłaty aktywacyjne za usługi wchodzące w skład Pakietu Usług, przy czym wysokość opłat zaleŜy  
od wysokości sumy Opłat Stałych zadeklarowanej przez Abonenta oraz wybranego Okresu Promocyjnego i wynosi: 

1.1.1. w przypadku wyboru 12 Okresów Rozliczeniowych: 
 

 
Minimalna wysoko ść miesi ęcznych 

Opłat Stałych (brutto) 154 zł 234 zł 

Linia telefoniczna  – pierwsza linia 1 100 zł netto  (1 342 zł brutto) 1 zł netto (1,22 zł brutto) 

Linia telefoniczna – kolejne linie 1 zł netto (1,22 zł brutto) 1 zł netto (1,22 zł brutto) 
Opłata 

aktywacyjna 
Usługa Szybki Internet 1 zł netto (1,22 zł brutto) 1 zł netto (1,22 zł brutto) 

    

1.1.2. w przypadku wyboru 24 Okresów Rozliczeniowych: 

 
* W przypadku gdy nowy Abonent wybierze Pakiet Usług składający się tylko z Linii telefonicznych, opłata 
aktywacyjna za pierwszą Linię telefoniczną wynosi 245,08 zł netto (299 zł brutto). 

 
Minimalna wysoko ść miesi ęcznych 

Opłat Stałych (brutto) 104 zł 124 zł 154 zł 

Linia telefoniczna – pierwsza linia 1 zł netto (1,22 zł brutto)* 100 zł netto (122 zł brutto) 1 zł netto (1,22 zł brutto) 

Linia telefoniczna – kolejne linie 1 zł netto (1,22 zł brutto) 1 zł netto (1,22 zł brutto) 1 zł netto (1,22 zł brutto) 
Opłata 

aktywacyjna 
Usługa Szybki Internet 245,08 zł  (299 zł brutto) 1 zł netto (1,22 zł brutto) 1 zł netto (1,22 zł brutto) 



 
1.1.3. w przypadku wyboru 36 Okresów Rozliczeniowych: 

 
 

1.1.4. wysokość zniŜki za opłatę aktywacyjną danej Usługi zaleŜy od wysokości sumy Opłat Stałych zadeklarowanej 
przez Abonenta oraz wybranego Okresu Promocyjnego i wynosi: 

1.1.4.1. jeśli opłata aktywacyjna za Linię telefoniczną wynosi 100 zł netto (122 zł brutto) – 1 000 zł netto 
(1 220 zł brutto)  

1.1.4.2. jeśli opłata aktywacyjna za Linię telefoniczną lub Usługę Szybki Internet wynosi 1 zł netto (1,22 zł 
brutto) –  1 099 zł netto (1 340,78 zł brutto) 

1.1.4.3. jeśli opłata aktywacyjna za Linię telefoniczną lub Usługę Szybki Internet wynosi 245,08 zł netto  
(299 zł brutto) - 854,92 zł netto (1 043 zł brutto)  

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 72,95 zł netto (89 zł brutto) w przypadku gdy Abonent korzysta z Pakietu Usług, w którego skład wchodzi Usługa 
Szybki Internet. 

1.3. 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 Linii telefonicznych. 

1.4. moŜliwość bezterminowego korzystania z Szybki Internet 512k o prędkości pobierania danych do 512 kbit/s  
z obniŜoną opłatą miesięczną z 70 zł netto (85,40 zł brutto) do 48,36 zł netto (59 zł brutto) 

1.5. moŜliwość bezterminowego korzystania z Szybki Internet 1M o prędkości pobierania danych do 1 Mbit/s z obniŜoną 
opłatą miesięczną ze 110 zł netto (134,20 zł brutto) do 56,56 zł netto (69 zł brutto) 

1.6. moŜliwość bezterminowego korzystania z Szybki Internet 2M o prędkości pobierania danych do 2 Mbit/s z obniŜoną 
opłatą miesięczną ze 140 zł netto (170,80 zł brutto) do 81,15 zł netto (99 zł brutto) 

2. Zmiana w trakcie trwania Umowy Promocyjnej wybranej Taryfy Głosowej i Taryfy, wchodzących w skład Pakietu Usług,  
a takŜe ich liczby jest moŜliwa, o ile suma miesięcznych Opłat Stałych po zmianie jest równa lub wyŜsza  
od zadeklarowanej w momencie podpisywania Umowy Promocyjnej, a Abonent po zmianach będzie korzystać  
z co najmniej jednej linii w ramach Linii telefonicznych. 

3. Zmiana w trakcie trwania Umowy Promocyjnej wybranych Taryfy Głosowej i Taryfy, wchodzących w skład Pakietu Usług,  
a takŜe ich liczby, powodująca obniŜenie sumy miesięcznych Opłat Stałych poniŜej sumy zadeklarowanej  
w momencie podpisania Umowy Promocyjnej lub zmiana, w wyniku której Abonent nie będzie korzystał z Ŝadnej Linii 
telefonicznej ani z Usługi Szybki Internet, oznacza wypowiedzenie Umowy Promocyjnej przez Abonenta. 

4. Zmiana w trakcie trwania Umowy Promocyjnej wybranej Taryfy na dowolną inną lub rezygnacja z korzystania z Usługi 
Szybki Internet, powoduje utratę prawa do obniŜonej opłaty abonamentowej, o której mowa w pkt 1.2. oraz 1.3. powyŜej. 

5. Abonent zobowiązuje się do korzystania z Usługi w sposób zgodny z Umową oraz Regulaminem Świadczenia Usług przez 
Spółki Grupy Netia, w szczególności zabronione jest: 
5.1. korzystanie z usług dla celów hurtowego zakańczania/ tranzytowania połączeń w sieci Netia i sieciach innych 

operatorów telekomunikacyjnych 
5.2. korzystanie z urządzeń typu PABX 
5.3. 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. uŜywanie automatycznych systemów wywołujących oraz świadczenie usług typu "call center". 
 
Część IV 
Opłata Wyrównawcza  
1. W przypadku rozwiązania Umowy Promocyjnej przez Abonenta, w szczególności w przypadku określonym w Części III,  

pkt 4 lub przez Operatora, z przyczyn leŜących po stronie Abonenta, w szczególności w przypadku niedotrzymania przez 
Abonenta zapisów z Części III, pkt 5, przed upływem wskazanego w Części II, pkt 1.1. lub 1.2 okresu, w szczególności 
takŜe w przypadku wygaśnięcia Umowy z przyczyn określonych , Abonent zostanie obciąŜony Opłatą Wyrównawczą  
w wysokości sumy udzielonych rabatów, nie więcej niŜ 700 zł.   

2. Wysokość Opłaty Wyrównawczej zaleŜy od daty rozwiązania / wygaśnięcia Umowy Promocyjnej i wynosi:  

Wysoko ść Opłaty 
Wyrównawczej 

Moment rozwi ązania / 
wygaśnięcia Umowy 
Promocyjnej na 12  

Okresów Rozliczeniowych 

Moment rozwi ązania / 
wygaśnięcia Umowy 
Promocyjnej na 24  

Okresy Rozliczeniowe  

Moment rozwi ązania / 
wygaśnięcia Umowy 
Promocyjnej na 36 

Okresów Rozliczeniowych 

700 zł 1. – 12. Okres Rozliczeniowy 1. – 12. Okres Rozliczeniowy 1. – 18. Okres Rozliczeniowy 

525 zł - 13. –18. Okres Rozliczeniowy 19. – 27. Okres Rozliczeniowy 

350 zł - 19. – 24. Okres Rozliczeniowy 28. – 36. Okres Rozliczeniowy 
3. Opłata nie podlega podatkowi VAT. Abonent zobowiązuje się do zapłaty Opłaty Wyrównawczej w terminie wskazanym  

na nocie debetowej. 

 
Minimalna wysoko ść miesi ęcznych 

Opłat Stałych (brutto)  104 zł 

Linia telefoniczna – pierwsza linia 1 zł netto (1,22 zł brutto) 

Linia telefoniczna – kolejne linie 1 zł netto (1,22 zł brutto) 
Opłata 

aktywacyjna 
Usługa Szybki Internet 1 zł netto (1,22 zł brutto) 


