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Regulamin promocji „DialNet Mobilny 1/2010” 
 
 

§ 1 Postanowienia ogólne 
 

1. Organizatorem promocji „DialNet Mobilny 1/2010”, zwanej dalej „Promocj�” jest Telefonia DIALOG S.A. z siedzib� we Wroc�awiu przy placu Jana 
Paw�a II nr 1, 50-136 Wroc�aw, zarejestrowan� w Rejestrze Przedsi�biorców Krajowego Rejestru S�dowego przez S�d Rejonowy dla Wroc�awia 
Fabrycznej VI Wydzia� Gospodarczy Krajowego Rejestru S�dowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spó�ki, pod nr KRS 0000003850, 
REGON: 390570519, NIP 692-19-90-816, o kapitale zak�adowym wp�aconym w ca�o�ci w wysoko�ci 489.950.000 PLN (czterysta osiemdziesi�t 
dziewi�� milionów dziewi��set pi��dziesi�t tysi�cy z�otych), zwana dalej „DIALOG”. 

2. Promocja dotyczy umów okre�lonych w § 1 ust. 4 zawartych oraz zmienionych na warunkach Promocji w okresie od dnia 22.09.2010r. do 
odwo�ania. 

3. Obszar oraz liczba ��czy obj�tych Promocj� s� ograniczone mo�liwo�ciami technicznymi DIALOG. Szczegó�owa specyfikacja obszaru obj�tego 
Promocj� dost�pna jest w Biurach Obs�ugi Klienta oraz pod numerem TeleCentrum 801 700 700. 

4. Przedmiotem Promocji jest us�uga mobilnego dost�pu do sieci Internet pod nazw� „DIALNET MOBILNY” �wiadczona przez DIALOG. 
5. Promocja skierowana jest do osób fizycznych, b�d�cych Konsumentami w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego; osób fizycznych, prowadz�cych 

we w�asnym imieniu dzia�alno�� gospodarcz� lub zawodow�; osób prawnych albo utworzonych zgodnie z przepisami prawa jednostek 
organizacyjnych nieposiadaj�cych osobowo�ci prawnej – zameldowanych na pobyt sta�y lub czasowy albo posiadaj�cych tytu� prawny do lokalu 
na terenie obj�tym Promocj�. 

6. Promocja nie dotyczy: 
a) Abonentów, w stosunku, do których DIALOG wszcz�� post�powanie windykacyjne, 
b) osób, z którymi DIALOG rozwi�za� uprzednio umow� o �wiadczenie us�ug telekomunikacyjnych z powodu nieuregulowania nale�no�ci 

zwi�zanych z wy�wiadczonymi przez DIALOG us�ugami telekomunikacyjnymi oraz cz�onków ich rodzin zamieszkuj�cych pod wspólnym 
adresem, chyba �e osoba uregulowa�a wszelkie zaleg�e zobowi�zania wobec DIALOG, 

c) osób, które zrezygnowa�y z us�ug DIALOG poprzez rozwi�zanie umowy o �wiadczenie us�ug telekomunikacyjnych po dniu 21.09.2010 r. 
oraz cz�onków ich rodzin zamieszkuj�cych pod wspólnym adresem. 

7. Promocja nie ��czy si� z innymi promocjami oraz rabatami oferowanymi przez DIALOG zwi�zanymi z obni�eniem miesi�cznych op�at 
abonamentowych za us�ugi mobilnego dost�pu do sieci Internet, chyba, �e regulamin odr�bnej promocji stanowi inaczej. 

 
§ 2 Przyst�pienie do Promocji 

 
1. Za Abonenta bior�cego udzia� w Promocji uwa�a si� Abonenta, który w okresie trwania Promocji:

a) zawrze umow� o �wiadczenie us�ug, na warunkach niniejszej Promocji,
b) b�d�c Abonentem us�ug DIALOG, w okresie trwania Promocji, zmieni umow� na warunkach niniejszej Promocji, 
 
i zobowi��e si� do niedokonywania zmian skutkuj�cych zaprzestaniem korzystania z us�ug dost�pnych w ramach Promocji przez okres 
12 miesi�cy lub 24 miesi�cy, liczony od dnia uruchomienia Promocji, w zale�no�ci od wariantu Promocji .wybranego w umowie/aneksie  Okres ten 
jest Okresem Obowi�zywania Promocji. 

2. Umowa/aneks wprowadzaj�ca us�ugi na warunkach niniejszej Promocji zawierana jest pod warunkiem, �e w chwili zawarcia umowy/aneksu istnia�y 
lub w terminie wskazanym w umowie/aneksie zaistnia�y odpowiednie warunki formalne i techniczne do uruchomienia us�ug. 

3. Je�eli warunki opisane w § 2 ust. 2 nie zostan� spe�nione to postanowienia niniejszej Promocji nie wchodz� w �ycie i nie s� wi���ce dla Abonenta 
i DIALOG. 

 
§ 3 Warunki specjalne i uprawnienia Abonenta 

 
1. Je�eli Abonent spe�nia warunki uczestnictwa w Promocji i zawrze lub zmieni umow� na warunkach podanych w § 2, to DIALOG �wiadczy� b�dzie 

na jego rzecz us�ugi w nast�puj�cych, specjalnych cenach za op�at� aktywacyjn� oraz z uwzgl�dnieniem specjalnego „bonusu”: 
 
a) wysoko�� op�at aktywacyjnych z VAT dost�pnych w Promocji: 

 

Okres Obowi�zywania Promocji 
Nazwa op�aty 

12 miesi�cy 24 miesi�ce 
 Wysoko�� op�aty aktywacyjnej 
Aktywacja taryfy DIALNET MOBILNY 49,00 z� 19,00 z� 

 

b) specjalny „bonus” dost�pny w Promocji, bez dodatkowych op�at, tj. w ramach op�aty abonamentowej za us�ug� obj�t� Promocj�: 

 

 
Liczba posiadanych przez Abonenta, stacjonarnych us�ug 

internetowych DialNet �wiadczonych przez DIALOG 

 
0 1 lub wi�cej 1)  

Nazwa taryfy Rodzaj bonusu 

DIALNET MOBILNY STANDARD 

DIALNET MOBILNY MAX 
BRAK 

Podwojenie limitu danych dost�pnego w ramach 
op�aty abonamentowej za us�ug� przez ca�y 

Okres Obowi�zywania Promocji 2) 3) 

 
Obja�nienia: 
1) przez posiadanie stacjonarnych us�ug internetowych rozumie si� równie� us�ugi internetowe zamawiane wraz z us�ug� oferowan� w ramach Promocji (nie s� brane pod uwag� us�ugi 

zawieszone czasowo lub b�d�ce w okresie wypowiedzenia umowy) 
2) w przypadku uruchomienia us�ugi w dniu nie b�d�cym pierwszym dniem okresu rozliczeniowego, „bonus” rozliczany jest proporcjonalnie (1/30 za ka�dy rozpocz�ty dzie�) 
3) prawo do posiadania „bonusu” wygasa, w przypadku likwidacji wszystkich stacjonarnych us�ug internetowych, z pocz�tkiem kolejnego okresu rozliczeniowego przypadaj�cego po dniu 

likwidacji ostatniej, stacjonarnej us�ugi internetowej 
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2. W ramach Promocji, Abonent mo�e zakupi� jeden modem do transmisji danych, zwany dalej „Modemem” w specjalnej cenie, którego wyboru 
Abonent dokonuje jedynie na umowie/aneksie zawartym w ramach Promocji. Zakup Modemu nie jest obowi�zkowy. Modemy nie s� samodzielnie 
przedmiotem Promocji. DIALOG zastrzega, �e dost�pno�� poszczególnych modeli Modemów uzale�niona jest od aktualnych stanów 
magazynowych punktów sprzeda�y. Lista dost�pnych w Promocji Modemów oraz ich ceny promocyjne okre�la Za��cznik nr 1 do niniejszego 
Regulaminu. 

3. Za pozosta�e us�ugi Abonent ponosi� b�dzie op�aty zgodnie z odpowiednim Cennikiem dla �wiadczonych us�ug. Zmiana Cennika dokonywana 
jest w trybie okre�lonym w Ustawie z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z pó	n. zm.) i nie wymaga zmiany 
tre�ci umowy. 

4. W ramach Promocji Abonent otrzymuje maksymaln� ulg� (obliczon� od cen z VAT) z tytu�u przyznanych rabatów w ��cznej wysoko�ci: 
a) ulga w op�acie aktywacyjnej: 

 

Okres Obowi�zywania Promocji 
Nazwa op�aty 

12 miesi�cy 24 miesi�ce 
 Wysoko�� op�aty aktywacyjnej 
Aktywacja taryfy DIALNET MOBILNY 51,00 z� 81,00 z� 

 
b) w przypadku zakupu przez Abonenta Modemu, wysoko�� ulg okre�lonych w pkt. a) zwi�ksza si� o warto�� ulgi w op�acie za Modem. Warto�� 

ulgi w op�acie za Modem obliczana jest jako ró�nica mi�dzy Cen� katalogow�, a cen� w Promocji (uzale�nion� od wybranej taryfy oraz Okresu 
Obowi�zywania Promocji), które okre�la Za��cznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

 
5. Za dat� uruchomienia Promocji uwa�a si� dzie� aktywacji us�ugi „DIALNET MOBILNY” lub dzie� zmiany us�ugi „DIALNET MOBILNY” w ramach 

Promocji i od tego dnia naliczane s� op�aty za us�ug�. 
6. Po zako�czeniu Okresu Obowi�zywania Promocji, Abonenta obowi�zuj� ceny us�ug bez specjalnych ulg (rabatów) udzielonych w niniejszej 

Promocji, w wysoko�ci okre�lonej w odpowiednich Cennikach, stosowanych dla �wiadczonych na rzecz Abonenta us�ug, z zastrze�eniem § 3 ust. 7. 
7. Prawo do skorzystania z „bonusu” otrzymanego w ramach niniejszej Promocji przys�uguje tak�e po zako�czeniu Okresu Obowi�zywania Promocji 

i wygasa: 
a) w przypadku likwidacji us�ugi DialNet Mobilny nabytej w ramach Promocji - z dniem likwidacji tej us�ugi, lub 
b) w przypadku likwidacji ostatniej, stacjonarnej us�ugi internetowej �wiadczonej przez DIALOG – z pocz�tkiem kolejnego okresu rozliczeniowego 

przypadaj�cego po dniu likwidacji tej us�ugi. 
Zmiana taryfy us�ugi DialNet Mobilny po Okresie Obowi�zywania Promocji powoduje zmian� wysoko�ci „bonusu”, przypadaj�c� dla danej 
(wybranej) taryfy. 

8. W Okresie Obowi�zywania Promocji mo�liwa jest zmiana taryfy DialNet Mobilny Standard na taryf� DialNet Mobilny Max. Zmiana taryfy 
powoduje równie� zmian� wysoko�ci „bonusu”, przypadaj�c� dla danej (wybranej) taryfy. 

9. W Okresie Obowi�zywania Promocji nie s� mo�liwe: 
a) zawieszenie �wiadczenia us�ug na wniosek Abonenta, 
b) zmiana Okresu Obowi�zywania Promocji. 

10. Dopuszczalne jest przej�cie uprawnie� do us�ug oferowanych na warunkach niniejszej Promocji w wyniku cesji umowy. Równocze�nie z przej�ciem 
uprawnie�, Cesjonariusz przejmuje zobowi�zania wynikaj�ce z Promocji do ko�ca okresu wynikaj�cego z umowy b�d�cej przedmiotem cesji. 
Cesjonariusz obowi�zany jest spe�nia� warunki przyst�pienia do Promocji. 

 
§ 4 Zobowi�zania 

 
1. W przypadku: 

a) rozwi�zania przez Abonenta umowy zawartej/zmienionej na warunkach niniejszej Promocji, lub 
b) dokonania przez Abonenta zmiany umowy skutkuj�cej zako�czeniem �wiadczenia us�ug na warunkach niniejszej Promocji, lub 
c) rozwi�zania przez DIALOG umowy lub zmiany umowy skutkuj�cej zako�czeniem �wiadczenia us�ug na warunkach niniejszej Promocji, 

z przyczyn le��cych po stronie Abonenta, w tym z powodu nieuregulowania nale�no�ci zwi�zanych ze �wiadczonymi przez DIALOG us�ugami 
telekomunikacyjnymi, 

w Okresie Obowi�zywania Promocji, dla DIALOG przys�uguje wobec Abonenta roszczenie o zap�at� kary umownej w wysoko�ci przyznanej 
Abonentowi ulgi w ramach niniejszej Promocji, okre�lonej w § 3 ust. 4, pomniejszonej o proporcjonaln� jej warto�� za okres od dnia 
zawarcia/zmiany umowy w ramach Promocji do dnia jej rozwi�zania. 

2. Abonent zobowi�zuje si� zap�aci� kar� umown� okre�lon� w § 4 ust. 1 w terminie wskazanym na odpowiednim dokumencie finansowym 
wystawionym przez DIALOG. 

 
§ 5 Postanowienia ko�cowe 

 
1. Us�ugi telekomunikacyjne b�d�ce przedmiotem niniejszej Promocji s� �wiadczone przez DIALOG na podstawie „Regulaminu �wiadczenia us�ug 

DIALLO dla Abonentów”. 
2. DIALOG zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwo�ania niniejszej Promocji, w szczególno�ci do zmiany Za��cznika nr 1, bez podawania przyczyn, 

z zastrze�eniem, i� zmiana lub odwo�anie nie wp�ynie negatywnie na prawa i obowi�zki uprzednio nabyte przez Abonenta. Informacja o zmianach 
lub odwo�aniu niniejszej Promocji dost�pne b�d� w Biurach Obs�ugi Klienta, pod numerem TeleCentrum 801 700 700 lub na stronie www.dialog.pl. 
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Za��cznik nr 1 
 
do Regulaminu Promocji „DialNet Mobilny 1/2010” 
obowi�zuje od dnia 22.09.2010 do odwo�ania lub do wyczerpania zapasów magazynowych. 
 
 
a) Wykaz Modemów i cen detalicznych z VAT, dost�pnych w Promocji w umowie z Okresem Obowi�zywania Promocji 

wynosz�cym 12 miesi�cy: 
 

Nazwa taryfy oraz cena 
Modemu w Promocji 

Marka i model 
modemu 

Cena 
katalogowa DIALNET 

MOBILNY 
STANDARD 

DIALNET 
MOBILNY MAX

Huawei E1750 399,00 z� 79,00 z� 49,00 z� 

b) Wykaz Modemów i cen detalicznych z VAT, dost�pnych w Promocji w umowie z Okresem Obowi�zywania Promocji 
wynosz�cym 24 miesi�ce: 

 

Nazwa taryfy oraz cena 
Modemu w Promocji 

Marka i model 
modemu 

Cena 
katalogowa DIALNET 

MOBILNY 
STANDARD 

DIALNET 
MOBILNY MAX

Huawei E1750 399,00 z� 39,00 z� 19,00 z� 
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