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§ 1. Przedmiot regulaminu Oferty promocyjnej „Taryfa specjalna” 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady Oferty promocyjnej „Taryfa 

specjalna”, zwanej dalej „Taryfą specjalną”, organizowanej przez 

spółkę działającą pod firmą CenterNet Spółka Akcyjna z siedzibą  

w Warszawie (00-867), przy al. Jana Pawła II 29, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS: 0000144651, NIP: 956-20-26-794, REGON: 

871258095, o kapitale zakładowym  w całości wpłaconym w wysokości 

73.781.905,00 PLN, zwaną dalej „Operatorem”. 

2. Operator prowadzi działalność telekomunikacyjną na podstawie wpisu 

do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod nr 510. 

 

§ 2. Warunki skorzystania z Taryfy specjalnej 

 

1. Taryfa specjalna przeznaczona jest dla dotychczasowych i nowych 

Użytkowników wRodzinie. 

2. Użytkownik wRodzinie przystępuje i korzysta z Taryfy specjalnej bez 

ponoszenia dodatkowych opłat i bez konieczności podejmowania przez 

niego żadnych działań, co oznacza, że Operator automatycznie 

rozpoczyna stosowanie zasad i warunków świadczenia Usług 

Telekomunikacyjnych, z uwzględnieniem warunków wskazanych  

w niniejszym regulaminie, począwszy od godziny 0:00 dnia  

28 listopada 2009 roku.  

 

§ 3. Szczegóły dotyczące Taryfy specjalnej 

 

1. Każdy Użytkownik wRodzinie począwszy od momentu, o którym 

mowa w § 2 ust. 2 niniejszego regulaminu do odwołania, korzysta z 

niżej wymienionych Usług Telekomunikacyjnych po następujących 

cenach: 

 

Typ połączenia Jednostka Koszt 

Połączenia głosowe do sieci stacjonarnych minuta 0,19 PLN 

Połączenia głosowe do innych krajowych sieci 

komórkowych (wyłączając operatora sieci PLAY 

(P4 sp. z o.o.) oraz dostawców świadczących 

usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem sieci 

tego operatora oraz sieci Cyfrowy Polsat S.A.) 

minuta 0,27 PLN 

Połączenia głosowe do operatora sieci PLAY (P4 

sp. z o.o.) oraz dostawców świadczących usługi 

telekomunikacyjne z wykorzystaniem sieci tego 

operatora oraz sieci Cyfrowy Polsat S.A.) 

minuta 0,69 PLN 
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2. Wszystkie opłaty podane w ust. 1 powyżej zawierają podatek  

od towarów i usług (VAT). Podatek VAT od Usług 

Telekomunikacyjnych wynosi 22 %. 

3. Pozostałe opłaty za Usługi Telekomunikacyjne wskazane są w Cenniku. 

 

§ 4. Postanowienia końcowe 

 

1. Pozostałe warunki świadczenia Usług Telekomunikacyjnych dla 

Użytkowników wRodzinie wskazane są w „Regulaminie Świadczenia 

Usług Telekomunikacyjnych przez CenterNet S.A. dla Użytkowników 

wRodzinie” i Cenniku. 

2. Wszelkie wyrazy i wyrażenia pisane w treści niniejszego regulaminu 

Taryfy specjalnej z dużej litery mają swoje znaczenie nadane  

im definicją znajdującą się w „Regulaminie świadczenia Usług 

Telekomunikacyjnych przez CenterNet S.A. dla Użytkowników 

wRodzinie” lub Cenniku. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminie Taryfy 

specjalnej zastosowanie mają postanowienia obowiązującego 

„Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez 

CenterNet S.A. dla Użytkowników wRodzinie” i Cennika. 

4. W przypadku sprzeczności postanowień niniejszego regulaminu Taryfy 

specjalnej z postanowieniami „Regulaminu świadczenia Usług 

Telekomunikacyjnych przez CenterNet S.A. dla Użytkowników 

wRodzinie” lub Cennika, pierwszeństwo w stosowaniu ma niniejszy 

regulamin Taryfy specjalnej.   

5. Treść niniejszego regulaminu Taryfy specjalnej dostępny jest  

w siedzibie Operatora oraz na stronie internetowej 

www.wrodzinie.com.pl. 

6. Operator ma prawo do zmiany lub odwołania Taryfy specjalnej, bez 

konieczności podawania przyczyny, z zastrzeżeniem, że zmiana 

warunków nie wpływa na prawa i obowiązki dotychczas nabyte przez 

Użytkowników wRodzinie, co oznacza, że stawki wynikające  

z Cennika za połączenia głosowe, o których mowa w § 3 ust. 1 

niniejszego regulaminu, stosują się od dnia następującego po dniu  

w którym Taryfa specjalna została odwołana. Informacja o odwołaniu 

lub zmianie niniejszego regulaminu będzie opublikowana na stronie 

internetowej www.wrodzinie.com.pl lub w inny sposób podany  

do publicznej wiadomości. 

7. Oferta promocyjna „Taryfa specjalna” łączy się z innymi ofertami 

promocyjnymi określonymi w odrębnych regulaminach dotyczących 

ofert promocyjnych, chyba że regulaminy te stanowią inaczej. 
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