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Kod promocji: 2099-022 

REGULAMIN PROMOCJI 
 

 

I. OPIS PROMOCJI 

 
 
 

1. Promocja trwa od dnia 04 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 w wariancie nomadycznym oferowanej i świadczonej w strefie numeracyjnej 022. 

3. W niniejszej promocji może brać udział każdy, kto w okresie promocji zawrze z Dostawcą Usług Umowę o świadczenie Usług (zwaną 
dalej „Umową abonencką”) w zakresie świadczenia Usługi dostępu do sieci Internet w wariancie nomadycznym oraz wydzierżawi 
internetowe Urządzenie abonenckie Any Data ADU-520C wraz z zakupem przez Abonenta Zestawu, w którego skład wchodzą: 
komputer przenośny MSI Wind U100-458PL (kolor czarny) z nagrywarką zewnętrzną DVD SONY DRX-S70U-R (kolor czarny). 

4. Parametry techniczne urządzeń wchodzących w skład Zestawu oferowanego w ramach niemniejszej promocji podane są w tabeli nr 1 i 
2 poniżej: 

 

 Tabela nr 1: „Specyfikacja techniczna komputera przenośnego MSI U100-458PL”:   

Producent MSI 

Nazwa marketingowa U100 

Model U100-458PL 

Kolor czarny 

Procesor Atom N270 (1.6GHz) 

Chipset Intel 945GSE + ICH7-M 

Matryca LCD: 10", WSVGA (1024x600) non glare 

Wielkość i rodzaj pamięci operacyjnej (RAM) 1GB (1*1GB) DDR2 667MHz 

Typ i model dysku twardego (HDD) 120GB SATA / Toshiba K1252GSX 

Model i wielkość karty graficznej Intel GMA 950 (64 MB) 

Typ karty dźwiękowej HD Audio 

WiFi 802.11b/g/n MS-6890 

Bluetooth tak 

Kamera tak (1.3M) 

Mikrofon tak 

Czytnik kart pamięci 4 w 1 (MMC, SD, MS, MS Pro) 

Bateria 3-ogniwowa (2200mAh, 11.1V) 

Etui tak 

System Operacyjny Windows XP Home Edition SP3 PL 

Pakiet programów biurowych tak (Ms Office 2007, wersja DEMO – 60 dniowa) 

Program antywirusowy tak (Eset NOD32 Antivirus, wersja DEMO - 30 dniowa) 

Program do modemu Any Data ADU-520C tak (Easy Wireless Net) 

Gwarancja 24 m-ce ( „door to door” ) 
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 Tabela nr 2: „Specyfikacja nagrywarki zewnętrznej DVD Sony DRX-S70U-R”: 

 

Producent SONY  

Model DRX-S70U-R 

Nazwa typu napęd optyczny 

Rodzaj napędu nagrywarka DVD-RW 

Typ napędu zewnętrzny 

Interfejs USB 2.0 

Pojemność bufora 2.0 MB 

Kolor obudowy black (czarny) 

Obsługiwane formaty 
CD Audio Disc, CD-Extra, CD-ROM, CD-Text, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, 
DVD-R DL, DVD-RAM, DVD-ROM, DVD-RW, DVD-Video, Video-CD 

płyty CD-ROM 150 ms 
Średni czas dostępu 

płyty DVD-ROM 180 ms 

płyty CD-ROM 24 x 

płyty CD-RW 24 x Prędkosć odczytu 

płyty DVD-ROM 8 x 

płyty CD-R 24 x 

płyty CD-RW 24 x 

płyty DVD-R 8 x 

płyty DVD+R 8 x 

płyty DVD-RW 6 x 

płyty DVD+RW 8 x 

płyty DVD-R DL 4.0 x 

płyty DVD+R DL 4.0 x 

Prędkośc zapisu 

płyty DVD-RAM 5.0 x 

Gwarancja 24 m-ce ( „door to door” ) 

 

5. Promocja nie dotyczy Abonentów, którzy wypowiedzieli lub odstąpili od Umowy o świadczenie Usług w zakresie świadczenia  
Usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej Sferia lub w zakresie świadczenia Usługi dostępu do sieci Internet po dniu 31 sierpnia 
2008 r. oraz klientów posiadających ten sam adres zameldowania, co osoby,  które wypowiedziały lub odstąpiły od Umowy o 
świadczenie Usług, o czym mowa powyżej.  

6. W ramach promocji Dostawca Usług oferuje Abonentom: 

a) promocyjną opłatę na zakup Zestawu – komputer przenośny MSI Wind U100-458PL (kolor czarny) z nagrywarką zewnętrzną 
DVD SONY DRX-S70U-R  - w wysokości 1 zł brutto (0,82 zł netto). Cena poza promocją urządzeń z Zestawu – komputer 
przenośny MSI Wind U100-458PL (kolor czarny) wynosi 1999,99 zł brutto (1639,34 zł netto),  nagrywarka zewnętrzna DVD 
SONY DRX-S70U-R wynosi 349,99 zł brutto (286,88 zł netto). ).  

b) ulga udzielana na zakup Zestawu przy zawarciu Umowy abonenckiej  na warunkach promocyjnych na okres 24 miesięcy oraz 36 
miesięcy wynosi 2348,99 zł (1925,40 zł netto).   
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c) promocyjną opłatę za Aktywację Usługi dostępu do sieci Internet w wysokości 59 zł brutto (48,36 zł netto) przy umowie na 24 
miesiące lub 49 zł brutto (40,16 zł netto) przy umowie na 36 miesięcy.  

d) ulga z tytułu opłaty za Aktywację Usługi dostępu do sieci Internet udzielana przy zawarciu Umowy abonenckiej  na warunkach 
promocyjnych na okres 24 miesięcy wynosi 40 zł brutto (32,79 zł netto) a w przypadku Umowy abonenckiej  zawartej na 
warunkach promocyjnych na okres 36 miesięcy wynosi 50,01 zł (40,99 zł netto).   

e) promocyjną opłatę za dzierżawę internetowego Urządzenia abonenckiego w wysokości 13,01 zł brutto (10,66 zł netto) w taryfie 
tranSFER swobodny 1 GB pack lub 7,00 zł brutto w taryfie tranSFER swobodny 4 GB pack; 

f) promocyjną Opłatę abonamentową w wysokości przedstawionej w tabeli nr 3 poniżej: 

 

       Tabela nr 3: „Cennik taryf dostępnych w ramach promocji”: 

 

Abonament w okresie na 
jaki zawarta została 

umowa 

Abonament po okresie na 
jaki zawarta została umowa 

Taryfa 

Czas trwania Umowy abonenckiej 

Zawartej w ramach niniejszej 
promocji 

netto brutto netto brutto 

36 m-cy 89,57 zł 109,28 zł 48,36 zł 59 zł 
tranSFER swobodny                   

1 GB pack 
24 m-ce 122,38 zł 149, 30 zł 56,56 zł 69 zł 

36 m-cy 108,34 zł 132,17 zł 64,75 zł 79 zł 
 

tranSFER swobodny                    
4 GB pack 24 m-ce 141,97 zł 173, 20 zł 72,95 zł 89 zł 

 

 
 

II.  ZASADY PROMOCJI 

1. Osoba zainteresowana promocją, przystępuje do promocji poprzez zawarcie z Dostawcą Usług Umowy abonenckiej w zakresie 
świadczenia Usługi dostępu do sieci Internet.  

2. Abonent, który skorzysta z niniejszej promocji, nie może zmienić taryfy na niższą (z niższą Opłatą abonamentową) przez okres 12 
pełnych Okresów rozliczeniowych. 

3. W okresie obowiązywania Umowy Abonenckiej zawartej na czas określony świadczenie Usługi Internetowej nie może być zawieszone 
na życzenie Abonenta.. 

4. Jeden klient może skorzystać z niniejszej promocji tylko raz (może podpisać Umowę na maksymalnie jeden Zestaw). 

5. Dostawca Usług informuje, że zawarty w zestawie komputer przenośny MSI Wind U100-458PL oraz nagrywarka zewnętrzna DVD 
SONY DRX-S70U-R objęte są 24-miesięczną gwarancją. Wszelkie zapytania dotyczące komputera MSI Wind U100-458PL  
zakupionego w ramach Zestawu w niniejszej promocji należy kierować na numer infolinii 0-71 710 52 40, (w dni robocze w godz. 08:00 
-17:00). Zapytania dotyczące serwisu zewnętrznej nagrywarki DVD SONY DRX-S70U-R zakupionej w ramach Zestawu w niniejszej 
promocji należy kierować na numer infolinii 0-33 829 82 90, (w dni robocze w godz. 08:00 -17:00). Przy zgłoszeniu należy podawać 
numer seryjny zgłaszanego urządzenia zakupionego w niniejszej promocji. 

6. W przypadku odstąpienia od Umowy abonenckiej zawartej poza lokalem Dostawcy Usług w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia 
Abonent zobowiązany jest do niezwłocznego, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu, zwrotu 
Zestawu wraz z Internetowym Urządzeniem abonenckim – Any Data ADU-520C – Dostawcy Usług w stanie niezmiennym (bez 
naruszenia opakowania oraz naruszenia towaru będącego przedmiotem sprzedaży lub dzierżawy). W pozostałych przypadkach 
Abonent odstępujący od Umowy abonenckiej jest zobowiązany do pokrycia kosztów przywrócenia zakupionego i/lub 
wydzierżawionego internetowego Urządzenia abonenckiego i/lub Zestawu do stanu poprzedniego w wysokości określonej w pkt 7 i 8 
poniżej. 

7. Dostawca Usługi ma prawo obciążenia Abonenta  opłatą za przywrócenie zakupionego w ramach niniejszej oferty Zestawu do stanu 
poprzedniego w wysokości 85,40 zł brutto (70,00 zł netto), a w przypadku internetowego Urządzenia abonenckiego opłatę w 
wysokości określonej w w Cenniku Urządzeń Abonenckich, Akcesoriów i innych Usług Sferii S.A..

1
,
2
 

8. W przypadku, o którym mowa w pkt 6 powyżej w momencie zwrotu niekompletnego lub uszkodzonego Zestawu Dostawca Usługi ma 
prawo obciążenia Abonenta, oprócz opłatą, o której mowa w pkt.7 powyżej, także dodatkowymi kosztami w wysokości określonej w 
tabeli nr 4 i 5 poniżej, a w przypadku zwrotu niekompletnego i/lub uszkodzonego internetowego Urządzenia abonenckiego także 
dodatkowymi kosztami w wysokości określonej w Cenniku Urządzeń Abonenckich, Akcesoriów i innych Usług Sferii S.A.  

 

 

 

                                                 
1 Odstąpienie na podstawie art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną 
przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. nr 22 poz.271 z późn. zm.) 
2
 Opłata jednorazowa naliczana za Zestaw zakupiony w ramach niniejszej promocji . 
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Tabela nr 4: „Ceny poza promocją urządzeń wchodzących w skład  Zestawu”: 

L.p Urządzenie / Akcesorium Cena detaliczna dla klienta 

1 komputer przenośny MSI Wind U100-458PL (kolor czarny) 1999,99 zł brutto (1639,34 zł netto) 

2 nagrywarką zewnętrzną DVD SONY DRX-S70U-R (kolor czarny) 349,99 zł brutto (286,88 zł netto) 

 

 

Tabela nr 5: „Ceny akcesoriów do urządzeń wchodzących w skład  Zestawu”: 

L.p Akcesorium* Cena detaliczna dla klienta 

1 Zasilacz (komplet z kablem zasilającym) do MSI WIND U100 184,00 zł brutto (150,82 zł netto) 

2 Obudowa do MSI WIND U100 138,01 zł brutto (113,12 zł netto) 

3 Klawiatura do MSI WIND U100 115,00 zł brutto (94,26 zł netto) 

4 Ekran do MSI WIND U100 690,00 zł brutto (565,57 zł netto) 

5 Etui Ekran do MSI WIND U100 130 zł brutto (106,56 zł netto) 

6 Kabel USB 2.0 do Sony DRX-S70U-R 30 zł brutto (24,59 zł netto) 

*  Dostępne do wyczerpania zapasów. 

 

 

      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 telekomunikacyjnych 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 w szczególności ulgi określonej w 
rozdziale I, pkt 6 a powyżej. 

4. 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    

 
 


