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1. Zasady ogólne 
1.1. Organizatorem promocji „INEA 50 SIM 12” (dalej „Promocja”) jest INEA S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej 

„Dostawca usług”).  
1.2. W Promocji wziąć udział mogą osoby, które spełniają łącznie następujące warunki: 

a) w dniu ogłoszenia regulaminu promocji „INEA 50 SIM 12” (dalej „Regulamin Promocji”) nie posiadają 
zaległości płatniczych wobec Dostawcy usług, Operatora, Operatora lokalnego lub lokalnego operatora 
telewizji kablowej współpracującego z Dostawcą usług. Podpisanie Regulaminu Promocji stanowi 
jednocześnie wyrażenie przez Abonenta zgody na przekazanie Dostawcy usług przez Operatora, Operatora 
lokalnego oraz lokalnego operatora telewizji kablowej współpracującego z Dostawcą usług informacji o 
ewentualnych zaległościach Abonenta. W przypadku udzielenia przez Abonenta Dostawcy usług błędnej 
informacji o braku zaległości, Dostawca usług może niezwłocznie rozwiązać Umowę abonencką, bez 
zachowania okresu wypowiedzenia, 

b) podczas trwania akcji promocyjnej złożą zamówienie/wniosek o zmianę świadczonych Usług w zakresie 
usługi Telefonii mobilnej („Usługa”) 

c) równocześnie z otrzymaniem Karty SIM Dostawcy usług nie dokonują zakupu Urządzenia abonenckiego od 
Dostawcy usług. 

1.3. Promocja przewiduje:  
a) obniżenie opłaty aktywacyjnej za uruchomienie świadczenia Usługi (dalej Opłata aktywacyjna) 
b) obniżenie opłat abonamentowych dla Uczestników promocji w Okresie promocyjnym, 

2. Czas trwania akcji promocyjnej 
Akcja promocyjna trwa od dnia 1 kwietnia 2010 roku do dnia 30 czerwca 2010 roku, przy czym czas trwania akcji 
promocyjnej może zostać zmieniony przez Dostawcę usług. 
3. Warunki Promocji  

3.1. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie Promocji obowiązuje Cennik Dostawcy Usług (Usługi Telefonii 
mobilnej). 

3.2. Oferta zawarta w Regulaminie Promocji skierowana jest wyłącznie do Abonentów Dostawcy usług spełniających 
warunki określone w pkt. 1.2. 

3.3. Osoby, które podczas trwania akcji promocyjnej złożą zamówienie/wniosek o zmianę świadczonych Usług (dalej 
Uczestnicy promocji) zobowiązane będą do: 

a) wskazania taryfy zgodnie z Cennikiem Dostawcy usług (Usługi Telefonii mobilnej), 
b) uiszczenia na rzecz Dostawcy usług Opłaty aktywacyjnej, która po uwzględnieniu udzielonej ulgi wynosić 

będzie 5 zł brutto (ulga wynosi 45,00 zł). 
3.4. Uczestnik Promocji zobowiązany jest do uiszczenia Opłaty aktywacyjnej razem z płatnością opłaty abonamentowej 

lub innych opłat okresowych za pierwszy miesiąc korzystania z Usługi oraz uiszczania opłat abonamentowych i 
innych opłat okresowych w terminach zgodnych z postanowieniami Regulaminu Świadczenia Usługi Telefonii 
Mobilnej, tj. z góry w terminie do 15 dnia danego miesiąca. 

3.5. Uczestnik Promocji w Okresie promocyjnym 2 pełnych miesięcy kalendarzowych będzie płacił za Usługę 
promocyjną miesięczną opłatę abonamentową w wysokości 0,00 zł brutto (przyznaną ulgę stanowi kwota będąca 
różnicą pomiędzy standardową opłatą abonamentową brutto zgodną z taryfą, a promocyjną opłatą abonamentową 
miesięcznie). Po upływie Okresu promocyjnego, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Usługa świadczona będzie 
na podstawie obowiązujących wówczas cenników świadczenia usług Dostawcy usług (Usługi Telefonii mobilnej – 
miesięczna standardowa opłata abonamentowa). 

3.6. W przypadku rozwiązania Umowy abonenckiej, w tym na podstawie pkt. 1.2. Regulaminu Promocji, , bądź też 
zawieszenia czy rezygnacji z Usługi przed upływem 12 pełnych miesięcy kalendarzowych, w którym świadczona 
była Usługa, przez Uczestnika promocji lub przez Dostawcę usług z przyczyn leżących po stronie Uczestnika 
promocji, w tym z powodu opóźnienia w uiszczeniu miesięcznych opłat abonamentowych lub innych opłat, 
Uczestnik promocji zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Dostawcy usług Opłaty wyrównawczej w wysokości 
całej ulgi przyznanej Abonentowi wskazanej w pkt. 3.3. i 3.5., pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres 
od dnia zawarcia Umowy abonenckiej do dnia jej rozwiązania. Umowa abonencka w zakresie Usługi objętej 
Regulaminem Promocji jest zawarta na czas oznaczony, wskazany w zdaniu poprzednim.  

4. Warunki końcowe 
4.1. Niniejsza Promocja może być łączona z innymi promocjami oferowanymi przez Dostawcę usług, chyba, że warunki 

danej promocji stanowią inaczej. 
4.2. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem Promocji obowiązują warunki świadczenia usługi przez Dostawcę 

usług zgodnie z Umową abonencką, Regulaminem Świadczenia Usług Telefonii Mobilnej oraz Cennikiem 
Dostawcy Usług (Usługi Telefonii mobilnej). Pojęcia pisane wielką literą, niezdefiniowane w Regulaminie 
Promocji, mają znaczenie określone w Regulaminie Świadczenia Usług Telefonii Mobilnej. 

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami niniejszej Promocji, Cennikiem Dostawcy Usług (Usługi Telefonii mobilnej) 
oraz, że je w pełni akceptuję. 
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