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REGULAMIN PROMOCJI SIMPATIA 

(kod promocji: S04) 
 
 
 

§1. Definicje 
 
Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają: 
 
Bonusy Stacjonarne - bezpłatna, stała pula minut, rozliczanych sekundowo, na międzystrefowe połączenia głosowe z Linii 
Stacjonarnych i Linii Wirtualnych, w ramach Grupy Promocyjnej. 

Cennik - Cennik usług MNI Telecom SA. 

EUROtaryfa - taryfa telefoniczna dostępna dla Linii Wirtualnych. 

Grupa Promocyjna - co najmniej jedna Linia Stacjonarna oraz co najmniej jedna Karta SIM aktywowana w Sieci simfonia. 

Limit Niewykorzystanych Pakietów - maksymalna, definiowana w regulaminie promocji kwota, do której w kolejnych okresach 
rozliczeniowych mogą zostać skumulowane wartości niewykorzystanych środków z Pakietów Usług. 

Limit Kart SIM - maksymalna liczba Kart SIM dostępna w jednej Grupie Promocyjnej, definiowana w regulaminach promocji. 

Linia Premiowana - Linia Stacjonarna, dla której Abonent otrzymuje Minuty Premiowe. Liczba Linii Premiowanych nie może być 
większa od ilości Kart SIM w ramach Grupy Promocyjnej. 

Linia Mobilna - Aparat Komórkowy lub Aparat Konwergentny, lub Modem, z prawidłowo zainstalowaną w nim przez Abonenta Kartą 
SIM, przeznaczony do zapewnienia Abonentowi dostępu do usług Sieci simfonia. 

Linia Stacjonarna - linia telefoniczna stacjonarna lub szerokopasmowe łącze dostępowe do sieci Internet, realizowane przez MNI 
Telecom w dowolnej technologii. Zapisy w regulaminach promocji mogą zawęzić zakres niniejszej definicji. 

Minuty Premiowe - bezpłatna, stała pula minut, rozliczanych sekundowo, na lokalne połączenia głosowe z Linii Premiowanej. 

Opłata za Pakiet - opłata miesięczna za przyznanie Pakietu Usług. Opłata za pakiet jest opłatą stałą. 

Pakiet Usług - płatna pula Usług do wykorzystania z Linii Mobilnych i Linii Stacjonarnych w ramach Grupy Promocyjnej,  
w sposób wskazany w regulaminie promocji. 

Sieć MNI Telecom - zdefiniowana w Regulaminie wykonywania Usług Telekomunikacyjnych przez Operatora jako „Sieć 
telekomunikacyjna”, wraz ze zdefiniowanymi w tym regulaminie usługami telekomunikacyjnymi. 

Taryfa simfonia - Zestawienie stawek za usługi Sieci simfonia dostępnych dla Kart SIM. 
 
 

§2. Warunki ogólne korzystania z promocji w Sieci simfonia 
 

1. Abonent MNI Telecom  może stworzyć jedną Grupę Promocyjną wyłącznie z Linii Stacjonarnych i Mobilnych, z których korzysta 
 na podstawie odpowiednich umów podpisanych z MNI Telecom. 

2. Abonent MNI Telecom może korzystać z promocji, tylko jeżeli usługi z których korzysta wyczerpują warunki istnienia Grupy 
Promocyjnej. Od momentu, w którym warunki istnienia Grupy Promocyjnej przestaną być spełniane, Grupa Promocyjna ulega 
likwidacji, natomiast Abonent może korzystać nadal z usług, zgodnie ze stawkami w Cenniku. 

3. Bezpłatne minuty z Bonusów Stacjonarnych są obciążane za połączenia głosowe wykonane z Linii Stacjonarnych oraz z Linii 
Wirtualnych. 

4. Niewykorzystane w danym miesiącu bezpłatne minuty z Bonusów Stacjonarnych i Minut Premiowych nie przechodzą na kolejne 
Okresy Rozliczeniowe. 

5. Po wyczerpaniu bezpłatnych minut z Bonusów Stacjonarnych lub Minut Premiowych lub Pakietu Usług, za zamówione i wykonane 
połączenia głosowe, Abonent będzie obciążany zgodnie ze stawkami za usługi z taryfy, z której korzysta Linia Stacjonarna lub 
taryfy EUROtaryfa w przypadku połączeń głosowych wykonywanych z Linii Wirtualnych lub taryfy simfonia w przypadku Usług 
Mobilnych wykonanych z Linii Mobilnych. 

6. Z Linii Wirtualnych realizowane są tylko połączenia głosowe zdefiniowane w EUROtaryfie. 
7. W ciągu jednego Okresu Rozliczeniowego Abonent może skorzystać z jednego Pakietu Usług. 
8. Ilości usług w ramach Pakietów Usług podane w Cennikach promocji, zawierają ich maksymalne ilości, których pełne 

wykorzystanie powoduje całkowite wyczerpanie środków w Pakietach Usług w promocji. 
9. Pakiety Usług nie łączą się z Bonusami Stacjonarnymi ani z Minutami Premiowymi. 
10. Niewykorzystane w danym miesiącu środki z Pakietów Usług sumują się z nowymi środkami w kolejnych Okresach 

Rozliczeniowych do kwoty Limitu Niewykorzystanych Pakietów. 
11. Abonent może w dowolnej chwili zmienić posiadany Pakiet Usług na inny. Nowy Pakiet będzie aktywowany z początkiem 

kolejnego miesiąca rozliczeniowego. 
12. W przypadku zmiany posiadanego Pakietu Usług na inny następuje utrata niewykorzystanych, skumulowanych środków w ramach 

Limitu Niewykorzystanych Pakietów. 
13. Promocje nie obowiązują w ruchu międzynarodowym ani w roamingu, chyba że regulaminy promocji stanowią inaczej. 
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§3. Warunki szczegółowe promocji simpatia 
 

14. Operator działając na podstawie niniejszego Regulaminu, Regulaminu wykonywania usług telekomunikacyjnych przez Operatora 
oraz Regulaminu wykonywania usług mobilnych przez Operatora wprowadza promocję simpatia. 

15. Promocja obowiązuje od 01.03.2008 r. do 30.04.2008 r. 
16. Operator zastrzega sobie prawo do skrócenia lub przedłużenia czasu trwania promocji bez podawania przyczyn. 
17. Promocja jest przeznaczona zarówno dla Klientów indywidualnych, jak i biznesowych, którzy w dniu podpisania z Operatorem 

Umowy o świadczenie usług mobilnych w sieci simfonia mają podpisaną z MNI Telecom SA co najmniej jedną  
z wymienionych niżej umów: 
17.1. Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych,  
17.2. Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych z przeniesieniem numeru, 
17.3. Umowa o świadczenie usług, usługi Interlinia, 
17.4. Umowa o świadczenie usług stałego szerokopasmowego dostępu do Internetu, oferowanych przez MNI Telecom. 

18. Z promocji nie mogą skorzystać Abonenci, u których na koncie widnieje zadłużenie wobec Operatora. 
19. W ramach promocji Abonent otrzyma: 

19.1. obniżoną opłatę aktywacyjną na każdą z zamawianych kart SIM,  
19.2. obniżoną stawkę za minutę połączenia głosowego do Sieci simfonia i Sieci MNI Telecom,  
19.3. obniżoną stawkę za wiadomość SMS i MMS z Linii Mobilnych w ramach Grupy Promocyjnej do Sieci simfonia, 
19.4. Bonusy Stacjonarne, 
19.5. Minuty Premiowe dla Linii Premiowanych, 
19.6. Pakiet Usług w ramach Grupy Promocyjnej, 
19.7. zniesienie opłat za inicjację połączeń z Linii Stacjonarnych, objętych Pakietem Usług. 

20. Pakietem Usług objęte są następujące Usługi Mobilne: 
20.1. z Linii Stacjonarnych do Linii Mobilnych w ramach Grupy Promocyjnej,  
20.2. z Linii Mobilnych do Linii Mobilnych w ramach Grupy Promocyjnej,  
20.3. z Linii Mobilnych do Linii Stacjonarnych w ramach Grupy Promocyjnej. 

21. W ramach promocji simpatia Operator wystawi Abonentowi jedną fakturę VAT za usługi zamówione i wykonane ze wszystkich linii 
w ramach Grupy Promocyjnej. 

22. Udział w promocji uzależniony jest od możliwości technicznych podłączenia klienta. Informacja o technicznej możliwości 
zrealizowania przez Operatora złożonego zamówienia zostanie udzielona klientowi po wykonaniu wywiadu technicznego. 

23. Operator zastrzega sobie prawo odmowy zastosowania warunków promocji w przypadku, gdy zrealizowanie podłączenia usług  
w ramach Grupy Promocyjnej nie będzie możliwe w terminie do 30 dni po zakończeniu czasu trwania promocji. 

24. Operator zastrzega sobie możliwość zmiany warunków technicznych i handlowych promocji, przy czym zmiany niekorzystne dla 
Abonentów nie mogą dotyczyć tych z nich, którzy przed wprowadzeniem tych zmian już skorzystali z tej promocji. 

25. W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie przepisy Regulaminu wykonywania usług 
telekomunikacyjnych przez Operatora, Regulaminu wykonywania usług mobilnych przez Operatora oraz Prawa 
telekomunikacyjnego. 

 

 

§4. Cennik promocji simpatia 
 

Opłata za aktywację każdej Karty SIM w ramach Grupy Promocyjnej 

oplata cena netto kwota VAT cena brutto 

                                                                               opłata jednorazowa 

opłata za aktywację Karty SIM 10,00 zł 2,20 zł 12,20 zł 

 

Pakiety Usług – stawki brutto bez Usług Mobilnych do sieci PLAY 

opłata za Pakiet Usług stawka po wyczerpaniu Pakietu Usług [PLN] 

18 zł 45 zł 90 zł 150 zł 300 zł 600 zł 1000 zł cena netto kwota VAT cena brutto 
usługi 

ilość minut na połączenia głosowe objęta Pakietem Usług 
- ilości maksymalne, całkowicie wyczerpujące Pakiet 

Usług 

opłata za minutę połączenia – naliczanie  
z dokładnością do 1/60 stawki 

w Grupie 
Promocyjnej lub 

60 150 360 600 1200 3000 5000 0,36 0,08 0,44 

do sieci simfonia  
i MNI Telecom lub 

nieobjęte Pakietem Usług 0,36 0,08 0,44 

do polskich sieci 
stacjonarnych  
i komórkowych 

nieobjęte Pakietem Usług 0,54 0,12 0,66 

lub 
ilość wiadomości SMS objęta Pakietem Usług – ilości 
maksymalne, całkowicie wyczerpujące Pakiet Usług 

opłata za wiadomość SMS 

w Grupie 
Promocyjnej lub 

120 300 600 1000 2000 4000 6666 0,15 0,03 0,18 

do polskich sieci 
komórkowych 

nieobjęte Pakietem Usług 0,20 0,05 0,25 

lub 
ilość wiadomości MMS objęta Pakietem Usług – ilości 
maksymalne, całkowicie wyczerpujące Pakiet Usług 

opłata za wiadomość MMS 
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w Grupie 
Promocyjnej lub 

40 100 200 333 666 1332 2222 0,54 0,12 0,66 

do polskich sieci 
komórkowych 

nieobjęte Pakietem Usług 0,65 0,14 0,79 

lub 
usługi transmisji danych objęte Pakietem Usług – ilości 
maksymalne, całkowicie wyczerpujące Pakiet Usług 

opłata za wiadomość 100 kB 

dane [MB] 7 17 35 58 116 232 390 0,20 0,05 0,25 

 
Limity w promocji simpatia  

opłata za Pakiet 
brutto 

limit kart SIM 
Limit Niewykorzystanych 

Pakietów brutto 
Bonusy Stacjonarne Minuty Premiowe 

18 zł 54 zł 20 min. 40 min. 

45 zł 135 zł 50 min. 100 min. 

90 zł 270 zł 100 min. 200 min 

150 zł 450 zł 170 min. 340 min. 

300 zł 900 zł 340 min. 680 min. 

600 zł 1800 zł 680 min. 1360 min. 

1000 zł 

10 

3000 zł 1050 min. 2100 min. 

 


