
Kod promocji: 3008-022 

REGULAMIN PROMOCJI 
 
 

I. OPIS PROMOCJI 
 
1. Promocja trwa od dnia 1 listopada 2008 r. do wyczerpania zapasów objętych niniejszą promocją, ale nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2008 

r. (włącznie). 

2. Promocja dotyczy Usługi dostępu do sieci Internet SFERIOstrada oraz tranSFER swobodny 1GB oferowanych i świadczonych w strefie 
numeracyjnej 022. 

3. Z niniejszej oferty może skorzystać każdy, kto w okresie promocji zawrze z Dostawcą Usług, Umowę o świadczenie Usług w zakresie 
świadczenia Usług internetowych w sieci stacjonarnej Sferia w wariancie nomadycznym w Taryfie tranSFER swobodny 1GB oraz 
jednocześnie zawrze z Dostawcą Usług, Umowę o świadczenie Usługi dostępu do sieci Internet SFERIOstrada; 

4. W ramach promocji Dostawca Usług oferuje Abonentom: 

4.1. promocyjną opłatę za Aktywację Usługi dostępu do sieci Internet SFERIOstrada w wysokości 10,00 zł brutto (8,20 zł netto); 

4.2. promocyjna opłatę za Aktywację Usługi dostępu do sieci Internet tranSFER swobodny 1GB w wysokości 1 zł brutto (0,82 zł netto); 

4.3. przy zakupie Urządzenia abonenckiego Dostępowego promocyjną cenę za Urządzenie abonenckie Dostępowe. Urządzenia 
abonenckie są dostępne w ofercie Dostawcy Usług w miarę istniejących zapasów magazynowych; 

Cena cennikowa SFERIOstrada 1Mbit SFERIOstrada 2Mbit SFERIOstrada 6Mbit 
Model 

netto brutto 

Czas trwania Umowy 
abonenckiej 

netto brutto netto brutto netto brutto 

36 miesięcy   15,57 zł 19,00 zł 

24 miesiące 23,77 zł 29,00 zł 23,77 zł 29,00 zł 23,77 zł 29,00 zł 
Sagem F@st 

800 
65,57 zł 80,00 zł 

12 miesiące 31,97 zł 39,00 zł 31,97 zł 39,00 zł 31,97 zł 39,00 zł 

36 miesięcy   15,57 zł 19,00 zł 

24 miesiące 48,36 zł 59,00 zł 40,16 zł 49,00 zł 31,97 zł 39,00 zł 
Sagem F@st 

1201 
122,95 zł 150,00 zł 

12 miesiące 56,56 zł 69,00 zł 56,56 zł 69,00 zł 48,36 zł 59,00 zł 
 

4.4. promocyjne opłaty abonamentowe za korzystanie z Usługi SFERIOstrada zgodnie z poniższą Tabelą dla Umów zawartych na okres 
12, 24 lub 36 miesięcy: 

Miesięczna opłata abonamentowa 
Wysokość ulgi w Opłatach 

abonamentowych  
w skali jednego miesiąca 

Opcja Usługi 
SFERIOstrada 

Długość umowy 
zawartej w 

ramach 
niniejszej 
promocji 

Netto Brutto Netto Brutto 

24 40,16 zł 49,00 zł 184,43 zł 225,00 zł SFERIOstrada 
1Mbit 12 48,36 zł 59,00 zł 176,23 zł 215,00 zł 

24 56,56 zł 69,00 zł 188,52 zł 230,00 zł SFERIOstrada 
2Mbit 12 64,75 zł 79,00 zł 180,33 zł 220,00 zł 

36 72,95 zł 89,00 zł 217,21 zł 265,00 zł 

24 81,15 zł 99,00 zł 209,02 zł 255,00 zł 
SFERIOstrada 

6Mbit 
12 89,34 zł 108,99 zł 200,82 245,00 zł 

 

4.5. promocyjne opłaty abonamentowe za korzystanie z usługi tranSFER swobodny 1 GB przed rozpoczęciem świadczenia Usługi 
SAFERIOstrady zgodnie z poniższą tabelą dla umów zawartych na okres 12, 24 lub 36 miesięcy: 

Miesięczna opłata abonamentowa 
Wysokość ulgi w Opłatach 

abonamentowych  
w skali jednego miesiąca 

TARYFA 

Długość 
umowy 

zawartej w 
ramach 

niniejszej 
promocji 

Netto Brutto Netto Brutto 

36 36,27 zł 44,25 zł 12,09 zł 14,75 zł 

24 42,42 zł 51,75 zł 14,14 zł 17,25 zł 
tranSFER 

swobodny 1GB 

12 60,86 zł 74,25 zł 20,29 zł 24,75 zł 

 

4.6. promocyjne opłaty abonamentowe za korzystanie z usługi tranSFER swobodny 1 GB po rozpoczęciu świadczenia Usługi 
SFERIOstrady zgodnie z poniższą tabelą dla umów zawartych na okres 12, 24 lub 36 miesięcy: 

Miesięczna opłata abonamentowa 
Wysokość ulgi w Opłatach 

abonamentowych  
w skali jednego miesiąca 

TARYFA 

Długość 
umowy 

zawartej w 
ramach 

niniejszej 
promocji 

Netto Brutto Netto Brutto 

36 24,18 zł 29,50 zł 24,18 zł 29,50 zł 

24 28,28 zł 34,50 zł 28,28 zł 34,50 zł 
tranSFER 

swobodny 1GB 

12 40,58 zł 49,51 zł 40,58 zł 49,51 zł 

 



4.7. po spełnieniu warunków, określonych w Rozdziale II pkt. 1 niniejszego regulaminu, Dostawca Usług  oferuje Abonentowi, o którym 
mowa w pkt. 3 powyżej promocyjną nagrodę rzeczową w postaci drukarki Canon PIXMA iP1800 o wartości 83,57 zł brutto (68,50 zł 
netto). 

5. W ramach promocji Umowy abonenckie  mogą zostać podpisane w następujących wariantach: 

tranSFER swobodny 1GB 
SFERIOstrada 

12 miesięcy 24 miesiące 36 miesięcy 

12 miesięcy x   
1 Mb/s 

24 miesiące  x x 

12 miesięcy x   
2 Mb/s 

24 miesiące  x x 

12 miesięcy x   

24 miesiące  x  6 Mb/s 

36 miesięcy   x 

 

6. W przypadku potwierdzenia przez Dostawcę Usług w TP braku możliwości technicznych  do świadczenia Usługi SFERIOstrada we 
wskazanej lokalizacji, Umowa abonencka w zakresie świadczenia Usługi SFERIOstrada wygasa, przy czym  Abonent   pozostaje stroną 
Umowy abonenckiej w zakresie Usługi transfer swobodny 1 GB  i jest zobligowany do dalszego korzystania z  tej Usługi  na warunkach 
określonych w  tej Umowie  w cenie podanej w tabeli w podpunkcie 4.5 punkt I. 

7. W okresie obowiązywania Umowy Abonenckiej zawartej na czas określony świadczenie Usługi Internetowej SFERIOstrada nie może być 
zawieszone. 

8. Po upływie okresu obowiązywania  Umowy Abonenckiej na świadczenie Usług Internetowych SFERIOstrada obowiązują ceny, określone  w 
aktualnym Cenniku Usług SFERIOstrada. 

II. ZASADY PROMOCJI 

1. Z promocji może skorzystać Abonent określony w Rozdziale I pkt. 3 niniejszego Regulaminu pod warunkiem spełnienia łącznie wszystkich 
warunków określonych poniżej: 

1.1. przystąpi do promocji poprzez zawarcie z Dostawcą Usług Umowy abonenckiej na czas określony 12, 24 lub 36 miesięcy w zakresie 
świadczenia Usługi internetowej SFERIOstrada  oraz jednocześnie Umowy na świadczenie usług dostępu do Internetu  tranSFER 
swobodny 1GB w wariantach opisanych w pkt. I 5 powyżej; 

1.2. wraz z zawartą Umową przekaże Dostawcy Usług, zgodny ze wzorem Dostawcy Usług, prawidłowo wypełniony i podpisany oryginał 
zgody na świadczenie Usługi internetowej SFERIOstrada w oparciu o wykorzystywane łącze Telekomunikacji Polskiej S.A. lub innego 
Operatora Korzystającego („Oświadczenie o wyrażeniu zgody na świadczenie Usługi”). 

2. Klient może odebrać nagrodę rzeczową w jednym z Salonów Firmowych po potwierdzeniu przez Dostawcę Usług w TP możliwości 
technicznych do  świadczenie usługi SFERIOstrada  (lista Salonów Firmowych znajduje się na stronie www.sferia.pl). 

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Niniejsza promocja nie może być łączona z innymi zniżkami lub promocjami na Usługę dostępu do Internetu, oferowanymi przez 
Dostawcę Usług w czasie jej trwania, chyba, że Dostawca Usług wyrazi na to zgodę. W przypadku zgody na połączenie promocji, 
zasady tego łączenia określa Dostawca Usług. 

2. Do świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach Umów abonenckich zawartych na warunkach niniejszej promocji zastosowanie 
mają postanowienia „Regulaminu świadczenia Usług internetowych SFERIOstrada przez SFERIA S.A.” oraz Cenników aktualnie 
obowiązujących u Dostawcy Usług, o ile niniejszy regulamin nie stanowi inaczej. 

3. W przypadku rozwiązania Umowy abonenckiej zawartej na czas określony bez zachowania okresu wypowiedzenia, za 
wypowiedzeniem lub jej wygaśnięcia, przed upływem terminu, na który została zawarta, Dostawca Usług ma prawo żądać od 
Abonenta, kwoty do wysokości udzielonych przez Dostawcę Usług w ramach niniejszej promocji ulg. 

4. Odstąpienie przez Abonenta od jednej z zawartych z Dostawcą Usług w ramach niniejszej promocji Umów, w terminie 10 dni od ich 
zawarcia jest równoznaczne z odstąpieniem od wszystkich zawartych w oparciu o tę promocję Umów abonenckich. 

5. W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Klient zobowiązany jest do zwrotu 
Prezentu (nagrody rzeczowej) w stanie nienaruszonym w oryginalnym opakowaniu oraz bez śladów używania. W przypadku 
niezastosowania się Klienta do zapisu niniejszego punktu Dostawca usług ma prawo żądać zwrotu wartości Prezentu (nagrody 
rzeczowej) określonej w pkt. I  4.7 powyżej. 

6. Niniejsza promocja stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a zawarcie Umowy abonenckiej na warunkach 
promocji lub podpisanie niniejszego regulaminu promocji oznacza przyjęcie oferty. 

 

Niniejszy regulamin stanowi Załącznik do Umowy abonenckiej nr          

Niniejszym przyjmuję ofertę promocji. 

           

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

Abonent                                           Data i miejsce 

Czytelny podpis, Pieczątka    

 


