
Szczegółowe Warunki Promocji
„Szybki Internet bez zobowiązań III”

Część I  Warunki Promocji
1.  Promocja trwa od dnia 5.03.2009 r. do 31.12.2009 r. Operator zastrzega sobie możliwość odwołania Promocji przed upływem 

terminu jej obowiązywania, bez podania przyczyny.
2.  W ramach niniejszej Promocji Operator gwarantuje:
2.1.  obniżoną opłatę za aktywację Usługi z opcją Bezpieczny Internet z 297,81 zł brutto na 99,00 zł brutto
2.2.  w przypadku skorzystania z opcji Elektroniczny obraz faktury – obniżoną opłatę za aktywację Usługi z opcją Bezpieczny Internet 

z 297,81 zł brutto na 49,00 zł brutto; do skorzystania z opcji Elektroniczny obraz faktury niezbędne jest podanie kontaktowego 
adresu e-mail na Umowie Promocyjnej

2.3.  możliwość zakupu jednego modemu w obniżonej, promocyjnej cenie 79,00 zł brutto; warunkiem zakupu modemu w obniżonej 
cenie jest prawidłowe wypełnienie zamówienia

2.4.  obniżone opłaty miesięczne za korzystanie z Usługi za pełne Okresy Rozliczeniowe (zgodnie z poniższą tabelą) – wysokość 
opłat (ceny brutto):

Wariant Usługi do 1 Mbit/s do 2 Mbit/s do 6 Mbit/s

Cena promocyjna 79,00 zł 94,00 zł 129,00 zł

2.5.  obniżone opłaty miesięczne za korzystanie z Usługi w przypadku świadczenia Usługi w pakiecie z usługą Lepszy Telefon 
za pełne Okresy Rozliczeniowe (zgodnie z poniższą tabelą) – wysokość opłat (ceny brutto):

Wariant Usługi do 1 Mbit/s do 2 Mbit/s do 6 Mbit/s

Cena promocyjna 69,00 zł 84,00 zł 119,00 zł

2.5.1.  obniżone opłaty, o których mowa w tabeli w pkt 2.5. powyżej obowiązują jedynie w przypadku posiadania przez Abonenta 
aktywnej usługi Lepszy Telefon 50 lub Lepszy Telefon do Wygadania w Pakiecie

2.6.  obniżoną opłatę za korzystanie z opcji Bezpieczny Internet do kwoty 0,01 zł, przez pierwsze trzy pełne miesiące trwania Umowy 
Promocyjnej; opłaty za kolejne miesiące wynoszą 9,89 zł

2.7.  możliwość rezygnacji z opcji Bezpieczny Internet w dowolnym momencie.

Część II  Warunki skorzystania z Promocji
1.  Z Promocji może skorzystać Konsument w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr. 16, poz. 93), 

który spełni łącznie wszystkie warunki określone poniżej:
1.1.  zawrze z Operatorem Umowę Promocyjną zamawiając Usługę przez www.netia.pl 
1.2.  korzysta z Linii telefonicznej w lokalizacji, w której świadczona będzie Usługa.
2.  Brak spełnienia któregokolwiek z podanych powyżej warunków uniemożliwia zawarcie Umowy Promocyjnej, a jeśli Umowę 

Promocyjną zawarto, powoduje jej wygaśnięcie. Z powyższego tytułu użytkownikowi nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie.
3.  Brak możliwości technicznych Operatora do świadczenia Usługi we wskazanej lokalizacji, w wybranym przez Abonenta wariancie 

również uniemożliwia zawarcie Umowy Promocyjnej, a jeśli Umowę Promocyjną zawarto, powoduje jej wygaśnięcie. 
Z powyższego tytułu użytkownikowi nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie.

Część III  Definicje
1.  Niniejszy dokument określa warunki i zasady korzystania przez Użytkowników z Promocji „Szybki Internet bez zobowiązań III” 

(zwanej „Promocją”). Operator świadczy usługi objęte Promocją na warunkach określonych w Regulaminie Świadczenia Usług 
przez Spółki Grupy Netia (zwanym „Regulaminem”), z uwzględnieniem zasad określonych niniejszym dokumentem.



0 801 802 803 www.netia.pl

2.  Użyte w niniejszym dokumencie terminy oznaczają:
2.1.  Operator – Netia SA, z siedzibą przy ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. 

Warszawy, Sąd Gospodarczy, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000041649, o kapitale 
zakładowym w wysokości 389.277.294 złotych, opłaconym w całości, NIP 526-02-05-575, REGON 011566374

2.2.  Usługa – usługa stałego dostępu do internetu realizowana na łączu Telekomunikacji Polskiej SA wraz z opcją Bezpieczny 
Internet

2.3.  Usługa Telefoniczna – usługa telefoniczna świadczona przez Telekomunikację Polską SA lub innego operatora korzystającego 
z infrastruktury technicznej Telekomunikacji Polskiej SA na łączu, na którym Operator będzie świadczył lub świadczy Usługę 

2.4.  Umowa Promocyjna – Umowa o świadczenie Usługi w wariancie do 1 Mbit/s, do 2 Mbit/s, do 6 Mbit/s zawarta na warunkach 
niniejszej Promocji 

2.5. Pakiet – Usługa Telefoniczna oraz Usługa jednocześnie świadczone przez Operatora na tej samej Linii Telefonicznej.
3. Pozostałe terminy pisane wielką literą mają znaczenie określone w Regulaminie Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia.

Część IV  Postanowienia końcowe
1.  W przypadku braku aktywnej Linii Telefonicznej, świadczonej przez Telekomunikację Polską SA lub innego operatora na bazie 

hurtowego dostępu do sieci telekomunikacyjnej TP SA, Abonent będzie obciążany dodatkową opłatą za utrzymanie łącza 
w wysokości 30,00 zł brutto.


