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promocji „Studia z Neostradą”  

1. Organizatorem promocji „Studia z Neostradą”, zwanej dalej „Promocją”, jest Telekomunikacja Polska S.A., zwana dalej „TP”.

2. Promocja obowiązuje od dnia 11 października 2010 r. do dnia 10 października 2011 r.

3. Promocja jest skierowana do Studentów, którzy w okresie jej obowiązywania złożą zamówienie na usługę Neostrada i korzystać z niej będą na łączu 
bez usługi telefonicznej, w opcjach oraz wariantach umów dostępnych w Promocji i spełniających warunki określone w ust. 6. Opcje usługi Neostra-
da dostępne w Promocji określone są w tabeli nr 1.

4. Promocja polega na:

1) obniżeniu opłaty za aktywację i instalację usługi z 305,00 zł z 22% VAT (250,00 zł bez VAT) do wysokości 99,00 zł z 22% VAT (81,15 bez VAT) dla 
klientów, którzy jednocześnie ze złożeniem zamówienia na usługę Neostrada, złożą zamówienie na dostarczanie faktury w formie elektronicznej 
(e-faktura) oraz

2) obniżeniu ceny za modem WiFi ZTE ZXV10 W300 do kwoty 1,00 zł z 22% VAT, (0,82 zł bez VAT) do wyczerpania zapasów

3) wprowadzeniu promocyjnej miesięcznej opłaty abonamentowej za korzystanie z usługi Neostrada w opcji do 2048, do 6144, do 10 Mb oraz do 
20 Mb w wariancie z umową na 12 miesięcy. Wysokość opłat abonamentowych dla Abonentów, korzystających z Promocji, określona jest w tabe-
li nr 1:

Tabela nr 1 

Promocyjna opłata abonamentowa określona w tabeli nr 1 zawiera opłatę abonamentową za utrzymanie łącza TP (zgodnie z Cennikiem usługi Neostrada).

5. W związku z powyższym Promocja wiąże się z przyznaniem następujących ulg (w stosunku do oferty standardowej):

1) ulgi w zakresie opłaty za aktywację i instalację, w wysokości 206 zł z 22% VAT oraz 

2) ulgi w zakresie miesięcznej opłaty abonamentowej (w stosunku do Oferty standardowej) w wysokości określonej w tabeli nr 2:

Tabela nr 2

6. Zainteresowany Klient może skorzystać z Promocji, jeżeli:

1) nie zalega z opłatami na rzecz TP; oraz

2) istnieją techniczne możliwości świadczenia usługi Neostrada w wybranej przez Abonenta opcji na łączu TP bez usługi telefonicznej we wskaza-
nym przez Klienta lokalu.

7. Zawierając Umowę na usługę Neostrada w Promocji Abonent składa deklarację co do wyboru otrzymywania faktur TP w postaci elektronicznej. 
Otrzymywanie faktur TP w postaci elektronicznej wymaga podania adresu e-mail. Jeżeli adres e-mail nie zostanie podany, faktura TP w postaci 
elektronicznej będzie dostępna na portalu www.tp.pl, na indywidualnym koncie Abonenta. 

Miesięczne opłaty abonamentowe dla usługi Neostrada w Promocji

Opcja usługi Neostrada 
Miesięczna opłata abonamentowa 

bez VAT
Miesięczna opłata abonamentowa 

z 22% VAT 

do 2048 60,66 zł 74,01 zł

do 6144 64,75 zł 79,00 zł

do 10 Mb 68,85 zł 84,00 zł

do 20 Mb 72,95 zł 89,00 zł

Ulgi na opłaty abonamentowe dla usługi Neostrada w Promocji

Opcja usługi Neostrada 
Kwota całkowitej ulgi z tytułu opłaty abonamentowej, przyznanej w Promocji

z 22% VAT 

do 2048 1859,76 zł

do 6144 2280,00 zł

do 10 Mb 2460,00 zł

do 20 Mb 2880,00 zł
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8. Abonent może w każdym czasie cofnąć akceptację otrzymywania faktur w postaci elektronicznej. W przypadku rezygnacji z otrzymywania faktur 
w postaci elektronicznej przed upływem okresu, na jaki została zawarta Umowa Abonentowi zostanie skorygowana opłata aktywacyjna i instalacyjna 
do wysokości 305,00 zł z 22% VAT (250,00 zł bez VAT). 

9. W przypadku rozwiązania Umowy przez TP z winy Abonenta lub jej rozwiązania przez Abonenta przed upływem 9 miesięcy od dnia jej zawarcia, 
Abonent zostanie obciążony karą umowną w wysokości określonej w ust. 5 pkt 1), związaną z przyznaną w ramach Promocji ulgą w zakresie opłaty 
aktywacyjnej i instalacyjnej, pomniejszoną o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania (dotyczy Klien-
tów, o których mowa w ust. 3 pkt 1). Kara umowna będzie naliczana w przypadku rozwiązania umowy w okresie pierwszych 9 miesięcy obowiązy-
wania umowy na usługę Neostrada, w zależności od wariantu umowy wybranego przez Abonenta.

10. Ponadto w przypadku rozwiązania Umowy przez TP z winy Abonenta lub jej rozwiązania przez Abonenta, przed upływem 9 miesięcy od dnia jej 
zawarcia, Abonent zostanie obciążony karą umowną, związaną z przyznaną w ramach Promocji ulgą w zakresie opłaty abonamentowej, w wysoko-
ści liczonej jako suma opłat abonamentowych określonych w tabeli nr 1, pozostałych do zakończenia 9 miesiąca od zawarcia Umowy, nie wyższą 
jednak niż wysokość przyznanej ulgi, określonej w tabeli nr 2, pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy lub 
aneksu do umowy do dnia jej rozwiązania. 

11. TP może wystąpić z roszczeniem odszkodowawczym w związku z przyznaną ulgą w terminie do 36 miesięcy od dnia następującego po dniu rozwią-
zania umowy przez Abonenta lub przez TP z winy Abonenta.

12. Abonent korzystający z Promocji ma prawo w tym samym czasie korzystać z innych promocji i ofert okresowych TP, z wyłączeniem promocji i ofert 
dotyczących usługi Neostrada (na danym łączu TP), o ile ich regulaminy nie będą stanowiły inaczej. 

13. Abonent korzystający z Promocji nie może dzierżawić zestawu instalacyjnego livebox.

14. TP może skrócić okres obowiązywania Promocji bez podania przyczyny.

15. Właściwym numerem Centrum Obsługi Telefonicznej, dla Abonentów korzystających z usług na warunkach niniejszej Promocji jest numer 
801 505 505. Koszt połączenia według Cennika Usług Telekomunikacyjnych TP albo taryfy operatora świadczącego połączenie.

16. Do świadczenia usługi Neostrada w ramach umowy zawartej na warunkach Promocji zastosowanie mają postanowienia zawarte w „Regulaminie 
świadczenia usługi Neostrada” oraz „Cenniku usługi Neostrada tp”, o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej. 


