
Szczegółowe Warunki Promocji
„Szybki Internet IV”

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 19,00 zł brutto; do skorzystania z opcji Elektroniczny Obraz Faktury niezbędne jest podanie 
kontaktowego adresu e-mail na Umowie Promocyjnej

2.3.  obniżone opłaty miesięczne za korzystanie z Usługi, wyłącznie w Okresie Promocyjnym, wskazanym w Części III pkt 1.2. 
(zgodnie z poniższą tabelą) – wysokość opłat (ceny brutto) zależy od długości trwania Umowy Promocyjnej:

Usługa Szybki Internet – opłaty miesięczne brutto

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

Umowa na 24 Okresy Rozliczeniowe 59,00 zł 74,00 zł 99,00 zł

Umowa na 18 Okresów Rozliczeniowych 69,00 zł 84,00 zł 109,00 zł

2.4.  obniżone opłaty miesięczne za korzystanie z Usługi, przypadku świadczenia Usługi w Pakiecie z usługą Lepszy Telefon, 
wyłącznie w Okresie Promocyjnym, wskazanym w Części III pkt 1.2. (zgodnie z poniższą tabelą) – wysokość opłat (ceny brutto) 
zależy od długości trwania Umowy Promocyjnej:

Usługa Szybki Internet w Pakiecie z usługą Lepszy Telefon – opłaty miesięczne brutto

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

Umowa na 24 Okresy Rozliczeniowe 49,00 zł 64,00 zł 89,00 zł

Umowa na 18 Okresów Rozliczeniowych 59,00 zł 74,00 zł 99,00 zł

2.4.1.  opłaty promocyjne, o których mowa w pkt 2.4. powyżej obowiązują w przypadku posiadania przez Abonenta aktywnej usługi 
Lepszy Telefon 50 lub Lepszy Telefon do Wygadania w Pakiecie

2.5.  w przypadku korzystania przez Abonenta z taryfy Lepszy Telefon 50 w Pakiecie z Usługą, obowiązują opłaty promocyjne w ramach 
Promocji „Lepszy Telefon 50 – płać mniej w pakiecie”; Szczegółowe Warunki Promocji dostępne są pod adresem www.netia.pl

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 brutto

2.7. możliwość rezygnacji z opcji Bezpieczny Internet w dowolnym momencie
2.8. możliwość zmiany Oferty w ramach Gwarancji Ceny, opisanej w Części II poniżej.
3.  W zależności od wybranego wariantu Usługi oraz długości trwania Umowy Promocyjnej, udzielone zniżki wynoszą odpowiednio 

(wartości brutto):

Usługa Szybki Internet – zniżki miesięczne brutto

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

Umowa na 24 Okresy Rozliczeniowe 75,20 zł 96,80 zł 132,80 zł

Umowa na 18 Okresów Rozliczeniowych 65,20 zł 86,80 zł 122,80 zł

Usługa Szybki Internet w Pakiecie z usługą Lepszy Telefon – zniżki miesięczne brutto

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

Umowa na 24 Okresy Rozliczeniowe 85,20 zł 106,80 zł 142,80 zł

Umowa na 18 Okresów Rozliczeniowych 75,20 zł 96,80 zł 132,80 zł

4.  W ramach niniejszej Promocji Operator gwarantuje ponadto możliwość zakupu jednego modemu w obniżonej, promocyjnej 
cenie 29,00 zł brutto. Warunkiem zakupu modemu w obniżonej cenie jest prawidłowe wypełnienie zamówienia.
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Część II  Gwarancja Ceny
1.  Operator gwarantuje możliwość zmiany warunków niniejszej Promocji wyłącznie poprzez zmianę wysokości opłat miesięcznych 

za Usługę, w ramach zamówionej przepływności 2 razy w ciągu trwania Umowy, w przypadku Umowy zawartej na 24 miesiące 
oraz jeden raz, w przypadku Umowy zawartej na 18 miesięcy.

2. Pierwsza zmiana nastąpić może po upływie szóstego pełnego Okresu Rozliczeniowego.
3.  Zmiana wysokości opłaty miesięcznej może nastąpić wyłącznie w oparciu o jedną z promocji, z zastrzeżeniem tej samej 

przepływności, tej samej długości umowy oraz tej samej technologii, dostępnych dla nowych Klientów w momencie dokonywanej 
zmiany, o której mowa powyżej.

4.  W przypadku, gdy w nowej promocji wysokość opłat miesięcznych jest różna dla różnych Okresów Rozliczeniowych, nowa 
opłata miesięczna zostanie wyliczona jako średnia z opłat miesięcznych obowiązujących w nowej promocji, w czasie trwania 
Umowy.

5. Zmiana oferty nie powoduje przedłużenia Umowy terminowej.
6. Zmiana oferty możliwa jest wyłącznie poprzez www.netia.pl.

Część III  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. korzysta z Linii Telefonicznej w lokalizacji, w której świadczona będzie Usługa
1.2. zawrze z Operatorem Umowę Promocyjną na czas określony 18 lub 24 pełnych Okresów Rozliczeniowych.
2.  Obecny Abonent może przedłużyć aktualnie obowiązującą Umowę terminową na warunkach niniejszej Promocji, jeżeli spełni 

warunki opisane w pkt 1. powyżej, a do wygaśnięcia obowiązującej Umowy terminowej pozostało nie więcej niż 90 dni.
3.  Brak możliwości technicznych Operatora do świadczenia Usługi we wskazanej lokalizacji, w wybranym przez Abonenta 

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

Część IV  Defi nicje
1.  Niniejszy dokument określa warunki i zasady korzystania przez użytkowników z Promocji „Szybki Internet IV” (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.

2. Użyte w treści dokumentu terminy oznaczają:
2.1.  Operator – Netia SA, z siedzibą w Warszawie 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 wraz z opcją Bezpieczny Internet realizowana na łączu Telekomunikacji Polskiej SA
2.3.  Umowa Promocyjna – Umowa o świadczenie Usługi w wariancie: do 1M, do 2M, do 6M zawarta na warunkach niniejszej promocji.
2.4. Pakiet – Usługa Telefoniczna oraz Usługa, świadczone jednocześnie przez Operatora na tej samej linii telefonicznej
2.5.  Linia Telefoniczna – Usługa Telefoniczna świadczona przez Telekomunikację Polską lub innego operatora korzystającego 

z infrastruktury technicznej Telekomunikacji Polskiej na łączu, na którym Operator będzie świadczył lub świadczy Usługę.
3. Pozostałe terminy pisane wielką literą mają znaczenie określone w Regulaminie Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia.

Część V  Opłata Wyrównawcza
1.  W przypadku rozwiązania Umowy Promocyjnej przez Abonenta lub przez Operatora, z przyczyn leżących po stronie Abonenta, 

lub wygaśnięcia Umowy Promocyjnej, z przyczyn określonych w § 7 ust. 8 b) Regulaminu, przed upływem wskazanego 
w Części III pkt 1.2. okresu, Abonent zostanie obciążony Opłatą Wyrównawczą, w wysokości nie większej niż suma przyznanych 
rabatów:

1.1. rabat w wysokości 198,81 zł opisany w Części I pkt 2.1. lub
1.2. rabat w wysokości 278,81 zł opisany w Części I pkt 2.2.
1.3.  rabat za każdy miesiąc pozostający do końca okresu, na jaki została zawarta Umowa, opisany w tabeli w Części I pkt 3., 

w zależności od wybranego wariantu Usługi i długości trwania Umowy Promocyjnej.
2. Opłata Wyrównawcza nie podlega podatkowi VAT.
3. Abonent będzie zobowiązany do uiszczenia Opłaty Wyrównawczej w terminie wskazanym w nocie debetowej.

Część VI  Postanowienia końcowe
1. Promocja obowiązuje jedynie w przypadku jednoczesnego świadczenia usługi Linia Telefoniczna wraz z Usługą.
2.  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.


