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1. Zasady ogólne 
1.1. Organizatorem promocji „Usługi Sieciowe” (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 „Usługi sieciowe” (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”), korzystając jednocześnie na podstawie tej samej Umowy 
abonenckiej z co najmniej jednej z pozostałych usług świadczonych przez Dostawcę usług (usługa 
rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych, usługa dostępu do sieci Internet, usługa 
telefonii stacjonarnej).   

1.3. Promocja przewiduje przyznanie Abonentowi przez Dostawcę usług - w każdym pełnym Okresie 
rozliczeniowym, w którym Abonent jednocześnie korzysta z usługi Telefonii mobilnej oraz innych usług 
świadczonych przez Dostawcę usług - dodatkowego pakietu darmowych minut w zakresie korzystania z 
Usługi. 
 

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. Na podstawie Regulaminu Promocji Dostawca usług przyznaje Abonentowi pakiet darmowych minut 
zgodnie z następującą tabelą: 
 
Usługa objęta Umową 

abonencką 
(poza Usługą Telefonii 

mobilnej) 

Liczba darmowych minut w 
Okresie rozliczeniowym 

(opłata abonamentowa 25,00 zł) 

 Liczba darmowych minut w 
Okresie rozliczeniowym 

 (opłata abonamentowa 50,00 zł) 

Telewizja* 10 30 
Dostęp do sieci Internet** 10 30 

Telefonia stacjonarna 10 30 
*  poza usługą rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych wyłącznie w pakiecie Mini 
**  poza usługą dostępu do sieci Internet o przepustowości 64 kbps 
 
 

3.2. Darmowe minuty, które Abonent otrzymał zgodnie z pkt. 3.1, niewykorzystane w Okresie rozliczeniowym, 
w którym zostały przyznane, nie przysługują Abonentowi w kolejnych Okresach rozliczeniowych. 

3.3. Darmowe minuty mogą być wykorzystane wyłącznie do nawiązywania połączeń krajowych za 
pośrednictwem sieci komórkowych INEA, Orange, Plus i Era oraz operatorów wirtualnych świadczących 
usługi z wykorzystaniem wskazanych wyżej sieci komórkowych, jak również do krajowych sieci 
stacjonarnych. Darmowe minuty nie mogą być wykorzystywane w celu dokonywania połączeń w zakresie 
usług o podwyższonej opłacie.  

3.4. Jeżeli Abonent na podstawie złożonego zamówienia/wniosku o zmianę świadczonych Usług, otrzyma 
więcej niż jedną Kartę SIM Dostawcy usług, Abonentowi będzie przysługiwać za każdą inną usługę 
świadczoną przez Dostawcę usług na podstawie Umowy abonenckiej, jeden pakiet darmowych minut, o 
którym mowa w pkt. 3.1., podlegający wykorzystaniu za pomocą każdej Karty SIM Dostawcy usług, według 
kolejności wykonywanych połączeń.   

3.5. W przypadku, o którym mowa w pkt. 3.4. powyżej, Dostawca usług przyznaje Abonentowi pakiet 
darmowych minut zgodnie z tabelą umieszczoną w pkt. 3.1, biorąc pod uwagę tę taryfę wskazaną w 
zamówieniu/wniosku o zmianę świadczonych Usług, za którą Dostawcy usług przysługują najwyższe 
miesięczne opłaty abonamentowe.   
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3.6. Darmowe minuty, które Abonent otrzyma na warunkach Promocji podlegają wykorzystaniu przed pakietem 
minut przyznanym Abonentowi zgodnie z taryfą wskazaną w zamówieniu/wniosku o zmianę świadczonych 
Usług. 

3.7. Abonent otrzymuje pakiet darmowych minut na warunkach Promocji w danym Okresie rozliczeniowym za 
każdą usługę wskazaną w pkt. 3.1, świadczoną Abonentowi przez Dostawcę usług na podstawie Umowy 
abonenckiej w pierwszym dniu tego Okresu rozliczeniowego.  

3.8. W zakresie miesięcznych opłat abonamentowych za poszczególne usługi świadczone przez Dostawcę usług 
obowiązują właściwe Cenniki Dostawcy Usług. 

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

 
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. 
 
 
 
 
 

     ….…………………………………                   ............................................................ 
       Data i czytelny podpis Abonenta    Dostawca Usług 

 
 
 
 


