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Regulamin promocji „Wybierz najlepiej – Internet” 

 
§ 1 Postanowienia ogólne 

 
1. Organizatorem promocji „Wybierz najlepiej – Internet” , zwanej dalej „Promocją” jest Telefonia DIALOG S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

przy placu Jana Pawła II nr 1, 50-136 Wrocław, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia 
Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki, pod nr KRS 0000003850, REGON: 
390570519, NIP 692-19-90-816, o kapitale zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 489.950.000 PLN (czterysta osiemdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset 
pięćdziesiąt tysięcy złotych), zwana dalej DIALOG. 

2. Promocja dotyczy umów zawartych oraz zmienionych na warunkach Promocji w okresie od 01.02.2010 r. do dnia 31.12.2010 r., pod warunkiem ich realizacji nie później 
niŜ do dnia 31.03.2011 r. 

3. DIALOG zastrzega sobie moŜliwość zakończenia oferowania Promocji przed upływem terminu określonego w § 1 ust. 2. Zakończenie obowiązywania Promocji przed 
upływem tego terminu pozostaje bez wpływu na uprzednio zawarte/zmienione umowy na warunkach Promocji. 

4. Obszar oraz liczba łączy objętych Promocją są ograniczone moŜliwościami technicznymi DIALOG i Telekomunikacji Polskiej SA (zwanej dalej TP). Szczegółowa 
specyfikacja obszaru objętego Promocją dostępna jest w Biurach Obsługi Klienta oraz pod numerem TeleCentrum 0 801 700 700. 

5. Promocja skierowana jest do osób fizycznych, będących Konsumentami w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego; osób fizycznych, prowadzących we własnym imieniu 
działalność gospodarczą lub zawodową; osób prawnych albo utworzonych zgodnie z przepisami prawa jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości 
prawnej – zameldowanych na pobyt stały lub czasowy albo posiadających tytuł prawny do lokalu na terenie objętym Promocją. 

6. Promocja nie dotyczy: 
a) osób, z którymi DIALOG rozwiązał uprzednio umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych z powodu nieuregulowania naleŜności związanych z 

wyświadczonymi przez DIALOG usługami telekomunikacyjnymi oraz członków ich rodzin zamieszkujących pod wspólnym adresem, 
b) osób, które zrezygnowały z usług DIALOG po dniu 31.01.2010 r. oraz członków ich rodzin zamieszkujących pod wspólnym adresem. 

7. Okres Obowi ązywania Promocji  wynosi 12 miesięcy lub 24 miesiące. Wyboru Okresu Obowiązywania Promocji Abonent dokonuje wraz z zawarciem/zmianą umowy, 
bez moŜliwości jego późniejszej zmiany. 

8. Promocja nie łączy się z innymi rabatami na opłatach miesięcznych dotyczącymi usługi „DialNet Global” oraz innymi promocjami dotyczącymi usługi DialNet Global”, a 
takŜe z innymi promocjami oferowanymi przez DIALOG, chyba Ŝe regulamin odrębnej promocji stanowi inaczej, z zastrzeŜeniem § 1 ust. 9. 

9. Promocja łączy się z promocją „Wybierz najlepiej – Telefon ” oraz pozostałymi promocjami dotyczącymi usług: DIALOG WLR – Abonament Dialogu, Diallo; chyba Ŝe 
regulaminy tych promocji stanowią inaczej. 

10. Przystępując do Promocji Abonent traci moŜliwość korzystania z uprzednio udzielonych zniŜek i opustów na opłatach miesięcznych, związanych 
z usługą internetową objętą Promocją. 

 
§ 2 Przyst ąpienie do Promocji 

 
1. Za Abonenta biorącego udział w Promocji uwaŜa się Abonenta, który: 

a) w okresie trwania Promocji podpisze umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych na łączach TP (Umowa o świadczenie usługi DialNet Global), na 
warunkach niniejszej Promocji; 

b) będąc Abonentem usługi DialNet Global w okresie trwania Promocji zmieni umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych, przystępując 
do niniejszej Promocji, lub rozszerzy umowę o kolejną (kolejne) usługę internetową, na warunkach niniejszej Promocji; 

oraz zobowiąŜe się do niedokonywania zmian skutkujących zaprzestaniem korzystania z usług dostępnych w ramach Promocji przez Okres Obowiązywania Promocji, 
liczony od dnia uruchomienia Promocji. 

2. Warunkiem uruchomienia nowej usługi internetowej nabywanej w Promocji jest przyjęcie urządzeń abonenckich dostarczonych przez DIALOG, 
o ile Abonent nie posiada własnych urządzeń, a warunkiem skorzystania z sieci Internet jest odbiór loginu i hasła oraz posiadanie i zainstalowanie oprogramowania 
logującego do sieci (tzw. Klient PPPoE). 

3. Abonent, o którym mowa w § 2 ust. 1, nabywający nową usługę internetową, przystępuje do Promocji pod warunkiem pozytywnej weryfikacji „zamówienia” oraz 
„oświadczenia o wyraŜeniu zgody na świadczenie usługi ADSL”, o których mowa w umowie abonenckiej (aneksie do umowy) oraz pod warunkiem, Ŝe umowa nie 
zostanie rozwiązana przed datą uruchomienia usługi podaną na umowie (aneksie do umowy). JeŜeli usługa internetowa nie zostanie uruchomiona do dnia 31.03.2011 r., 
to postanowienia dotyczące objęcia usługi Promocją nie będą wiąŜące dla DIALOG. 

 
§ 3 Warunki specjalne i uprawnienia Abonenta 

 
1. JeŜeli Abonent spełnia warunki uczestnictwa w Promocji i zawrze/zmieni umowę na warunkach podanych w § 2, to DIALOG zobowiązuje się do świadczenia usług w 

następujących wariantach Promocji: 
a) Wariant I  (dostępny Okres Obowiązywania Promocji 12 miesięcy lub 24 miesiące) – polegający na: 

• obniŜeniu opłaty za uzyskanie dostępu do usługi internetowej, 
• obniŜeniu opłaty abonamentowej za usługę internetową, w zaleŜności od wybranego rodzaju usługi (przepływności), 
 
w zamian za zobowiązanie Abonenta do nierozwiązywania umowy odpowiednio przez okres 12 miesięcy lub 24 miesięcy; 

b) Wariant II  (dostępny Okres Obowiązywania Promocji 12 lub 24 miesięcy) – polegający na połączeniu w „pakiet” usługi internetowej z usługą telefoniczną w ofercie 
DIALOG WLR – Abonament Dialogu lub ofercie Diallo (taryfy: „Taryfa Wspólna”/„Diallo Duo”), w tej samej lokalizacji (na jednej linii telekomunikacyjnej) oraz: 
• obniŜeniu opłaty za uzyskanie dostępu do usługi internetowej, 
• obniŜeniu opłaty abonamentowej za usługę internetową, w zaleŜności od wybranego rodzaju usługi (przepływności), 
 
w zamian za zobowiązanie Abonenta do nierozwiązywania umowy odpowiednio przez okres 12 lub 24 miesięcy oraz do utrzymania aktywnych usług 
telefonicznych przez Okres Obowiązywania Promocji. 

2. W zaleŜności od wybranego wariantu Promocji, Abonent zobowiązany jest do uiszczania opłat za usługi świadczone przez DIALOG w następującej wysokości: 
a) w przypadku wariantu I : 

 
Wysoko ść opłat w Promocji (ceny 

brutto)  
Okres Obowi ązywania Promocji 

Wariant 
Promocji  Rodzaj opłaty  

12 miesi ęcy 24 miesi ące 

� Jednorazowa opłata za uzyskanie dostępu do usługi 29,00 zł 

� Stała miesięczna opłata abonamentowa za usługę DialNet Global 1 60,00 zł 50,00 zł 

� Stała miesięczna opłata abonamentowa za usługę DialNet Global 2 66,00 zł 56,00 zł 
Wariant I Usługa 

internetowa  

� Stała miesięczna opłata abonamentowa za usługę DialNet Global 6 92,00 zł 82,00 zł 

 
b) w przypadku wariantu II : 

 
Wysoko ść opłat w Promocji (ceny 

brutto)  

Okres Obowi ązywania Promocji 
Wariant 

Promocji  Rodzaj opłaty  

12 miesi ęcy 24 miesi ące 

� Jednorazowa opłata za uzyskanie dostępu do usługi 19,00 zł 

� Stała miesięczna opłata abonamentowa za usługę DialNet Global 1 56,00 zł 45,99 zł 

� Stała miesięczna opłata abonamentowa za usługę DialNet Global 2 62,00 zł 52,00 zł 

Usługa 
internetowa  

� Stała miesięczna opłata abonamentowa za usługę DialNet Global 6 88,00 zł 77,99 zł 

Wariant II 

Usługa 
telefoniczna  

Obowi ązują opłaty zgodne ze stosownym Cennikiem lub zgodnie z  promocj ą „Wybierz najlepiej – Telefon”, o ile usługa 
telefoniczna świadczona jest na zasadach promocyjnych  
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*) Warunkiem skorzystania z Wariantu II Promocji jest posiadanie w Okresie Obowiązywania Promocji usługi telefonicznej oraz usługi internetowej, w tej samej 
lokalizacji (usługi świadczone na jednej linii telekomunikacyjnej) 

 
3. Za pozostałe usługi Abonent ponosił będzie opłaty zgodnie z odpowiednim Cennikiem dla świadczonych usług. Zmiana Cennika dokonywana 

jest w trybie określonym w Ustawie z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) i nie wymaga zmiany treści umowy. 
4. W przypadku, gdy w tej samej lokalizacji (na jednej linii telekomunikacyjnej) nie jest lub w Okresie Obowiązywania Promocji albo po zakończeniu tego okresu, nie będzie 

świadczona przez TP stacjonarna usługa telefoniczna (hurtowa lub detaliczna), Abonent będzie ponosił stałą miesięczną opłatę za utrzymanie łącza, na warunkach 
finansowych wynikających z „Cennika dodatkowego dla usługi DialNet Global”. Cennik ten stanowi załącznik do niniejszego regulaminu Promocji. 

5. W ramach Promocji Abonent otrzymuje maksymalną ulgę z tytułu przyznanych rabatów w łącznej wysokości: 
 

Wariant 
Promocji  Okres Obowi ązywania Promocji  Wysoko ść maksymalnej ulgi 

12 miesięcy 1.594,00 zł brutto  
Wariant I 

24 miesiące 3.358,00 zł brutto 

12 miesięcy 1.652,00 zł brutto 
Wariant II * 

24 miesiące 3.464,24 zł brutto 

 
*) Wysokość maksymalnej ulgi w wariancie II dotyczy jedynie usługi internetowej. W przypadku usługi telefonicznej, o ile świadczona jest ona na zasadach 
promocyjnych, wysokość maksymalnej ulgi określona jest w regulaminie promocji dotyczącym usługi telefonicznej. 

 
6. Za datę uruchomienia Promocji uwaŜa się dzień uruchomienia usługi internetowej w ramach Promocji i od tego dnia naliczane są opłaty za usługę. 
7. W przypadku wyboru przez Abonenta „wariantu II” Promocji, uruchomienie/zmiana usługi internetowej w ramach Promocji oraz usługi telefonicznej w ramach promocji, o 

której mowa w § 1 ust. 9, o ile usługa telefoniczna świadczona jest na zasadach promocyjnych, następuje niezaleŜnie (obowiązują oddzielne okresy obowiązywania 
danej promocji dla kaŜdej usługi), z zastrzeŜeniem § 3 ust. 8, co Abonent akceptuje. 

8. W przypadku wyboru przez Abonenta „wariantu II” Promocji oraz rezygnacji ze stacjonarnej usługi telefonicznej świadczonej w ramach oferty DIALOG przed 
uruchomieniem usługi internetowej w ramach Promocji: 
a) jeŜeli Abonent nadal będzie korzystał ze stacjonarnej usługi telefonicznej (na warunkach hurtowego lub detalicznego dostępu TP), od dnia likwidacji usługi 

telefonicznej opłaty za usługę internetową naliczane będą zgodnie z „wariantem I” Promocji; 
b) jeŜeli Abonent nie będzie korzystał ze stacjonarnej usługi telefonicznej, od dnia likwidacji usługi telefonicznej opłaty za usługę internetową naliczane będą zgodnie 

z „wariantem I” Promocji, powiększone o stałą miesięczną opłatę za utrzymanie łącza, na warunkach finansowych wynikających z „Cennika dodatkowego dla 
usługi DialNet Global”. 

9. Po zakończeniu Okresu Obowiązywania Promocji Abonenta obowiązują ceny usług bez specjalnych ulg (rabatów) udzielonych w niniejszej Promocji, w wysokości 
określonej w odpowiednich Cennikach, stosowanych dla świadczonych na rzecz Abonenta usług, w tym zgodnie z „Cennikiem dodatkowym dla usługi DialNet Global”. 

10. W Okresie Obowiązywania Promocji moŜliwa jest zmiana lokalizacji usług na wniosek Abonenta. Zmiana lokalizacji usług jest dostępna 
pod warunkiem posiadania technicznych moŜliwości świadczenia usług przez DIALOG oraz TP. W przypadku zmiany lokalizacji, dotychczasowa Promocja przestaje 
obowiązywać (zakończeniu ulega dotychczasowa Promocja – bez naliczania kary umownej, o której mowa w § 4 ust. 1), a Abonent ponownie wybiera warunki 
świadczenia usługi (czas trwania umowy). W przypadku braku moŜliwości technicznych przeniesienie zakończenia sieci telekomunikacyjnej TP, do którego dołączone 
jest urządzenie końcowe Abonenta oraz jeśli Abonent odmówi korzystania z usług w dotychczasowej lokalizacji będzie to traktowane jak wypowiedzenie umowy i jeśli 
odbędzie się w Okresie Obowiązywania Promocji będzie rodziło skutki wymienione w § 4 ust. 1. Jeśli Abonent utraci prawo do lokalu, w którym było zainstalowane łącze 
to kara umowna, o której mowa w § 4 ust. 1 nie będzie naliczona. 

11. W przypadku wyboru „wariantu II” zmiana lokalizacji „pakietu” usług: internetowej i telefonicznej, jest moŜliwa pod warunkiem równoczesnego posiadania przez DIALOG 
oraz TP moŜliwości świadczenia obu usług w nowej lokalizacji. 

12. W Okresie Obowiązywania Promocji nie jest moŜliwa: 
a) zmiana Okresu Obowiązywania Promocji; 
b) zmiana rodzaju (przepływności) usługi DialNet Global; 
c) zawieszenie świadczenia usług na wniosek Abonenta; 
d) w przypadku wyboru przez Abonenta „wariantu I” – likwidacja usługi internetowej; 
e) w przypadku wyboru przez Abonenta „wariantu II” – likwidacja usługi telefonicznej i/lub internetowej, z zastrzeŜeniem § 3 ust. 13. 

13. W przypadku wyboru przez Abonenta „wariantu II” Promocji oraz rezygnacji ze stacjonarnej usługi telefonicznej świadczonej w ramach oferty DIALOG w Okresie 
Obowiązywania Promocji: 
a) jeŜeli Abonent nadal będzie korzystał ze stacjonarnej usługi telefonicznej (na warunkach hurtowego lub detalicznego dostępu TP), od dnia likwidacji usługi 

telefonicznej opłaty za usługę internetową naliczane będą zgodnie z „wariantem I” Promocji; 
b) jeŜeli Abonent nie będzie korzystał ze stacjonarnej usługi telefonicznej, od dnia likwidacji usługi telefonicznej opłaty za usługę internetową naliczane będą zgodnie 

z „wariantem I” Promocji, powiększone o stałą miesięczną opłatę za utrzymanie łącza, na warunkach finansowych wynikających z „Cennika dodatkowego dla 
usługi DialNet Global”. 

14. Wyklucza się moŜliwość dokonania cesji usługi DialNet Global przez Abonenta. 
 

§ 4 Zobowi ązania 
 

1. W przypadku: 
• rozwiązania przez Abonenta umowy zawartej na warunkach niniejszej Promocji, lub 
• dokonania przez Abonenta zmiany umowy skutkującej zakończeniem świadczenia usług na warunkach niniejszej Promocji, lub 
• rozwiązania przez DIALOG umowy lub zmiany umowy skutkującej zakończeniem świadczenia usług na warunkach niniejszej Promocji, 

z przyczyn leŜących po stronie Abonenta, w tym z powodu nieuregulowania naleŜności związanych ze świadczonymi przez DIALOG usługami 
telekomunikacyjnymi, 

 
w Okresie Obowiązywania Promocji, DIALOG przysługuje względem Abonenta roszczenie o zapłatę kary umownej w wysokości przyznanej Abonentowi ulgi w ramach 
niniejszej Promocji, określonej w § 3 ust. 5, pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia/zmiany umowy w ramach Promocji do dnia jej 
rozwiązania, z zastrzeŜeniem § 4 ust. 2. 

2. Zobowiązanie do zapłaty kary umownej, o której mowa w § 4 ust. 1, nie powstaje w przypadku rozwiązania umowy z powodu negatywnej weryfikacji „zamówienia” oraz 
„oświadczenia o wyraŜeniu zgody na świadczenie usługi ADSL”, o których mowa w umowie abonenckiej (aneksie do umowy). 

3. Abonent zobowiązuje się zapłacić ww. karę umowną w terminie wskazanym na odpowiednim dokumencie finansowym wystawionym 
przez DIALOG. 

 
§ 5 Postanowienia ko ńcowe 

 
 

Usługi telekomunikacyjne będące przedmiotem niniejszej Promocji są świadczone przez DIALOG na podstawie: „Regulaminu świadczenia usług DIALOG WLR – Abonament 
Dialogu przez Telefonię Dialog SA” oraz „Regulaminu świadczenia usług internetowych DialNet Global”. 
 


