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Cennik Dostawcy usług - USŁUGI INTERNETU MOBILNEGO

1.1 Usługi internetu mobilnego

1) Po wykorzystaniu danych wliczonych w abonament, Dostawca Usług zastrzega sobie prawo do wprowadzenia, trwającego do końca danego okresu rozliczeniowego, ograniczenia prędkości przesyłania 
danych. W takim przypadku Abonent będzie miał możliwość pobierania i wysyłania danych z największą prędkością, jaka jest możliwa do osiągnięcia w danych warunkach technicznych, jednakże nie 
przekraczającą 32 kbps. Nie wykorzystane w danym miesiącu dane nie przechodzą na kolejny miesiąc i tracą ważność o godzinie 23:59:59 ostatniego dnia bieżącego okresu rozliczeniowego. Dane wliczone 
w abonament są aktywowane do godziny 01:00 pierwszego dnia każdego miesiąca kalendarzowego, co oznacza, że wszystkie opłaty za usługi świadczone między godziną 00:00 a 01:00 pierwszego dnia 
miesiąca kalendarzowego naliczane są zgodnie z Cennikiem. Jeżeli usługa zostaje aktywowana w trakcie okresu rozliczeniowego, dane wliczone w opłatę abonamentową zostają aktywowane w ciągu 
24 godzin od aktywowania usługi. Ponowna aktywacja usługi pozostaje bez wpływu na przyznanie danych wliczonych w abonament. Pakiet danych wliczonych w opłatę abonamentową rozliczany jest z 
dokładnością co do 1kB. Ze względu na uwarunkowania techniczne nie jest możliwe bieżące monitorowanie stanu wykorzystania pakietu danych wliczonych w abonament. Opłata cząstkowa za pierwszy 
abonament, w przypadku aktywacji Usługi między 2 a 15 dniem miesiąca kalendarzowego wynosi 50% opłaty wskazanej powyżej. Na rzeczywistą prędkość przesyłania danych wpływają następujące 
warunki techniczne: technologia przesyłania danych, z której Abonent w danym momencie korzysta, aktualne obciążenie danej stacji nadawczej, siła odbieranego sygnału stacji nadawczej, maksymalna 
prędkość obsługiwana przez urządzenie mobilne oraz warunki atmosferyczne.

kwOTy BRUTTO 1 GB BIS 2 GB BIS 6 GB BIS 10 GB BIS 20 GB BIS

Opłata aktywacyjna 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

Miesięczna opłata abonamentowa 19,90 29,90 59,90 79,90 99,90

Ilość danych wliczonych w abonament 1) 1 GB 2 GB 6 GB 10 GB 20 GB

1.  Abonent zobowiązuje się do korzystania z Usługi w sposób zgodny z Umową oraz Regulaminem oraz:
a) nie generować sztucznego ruchu nie służącego wymianie informacji, między innymi z wykorzystaniem automatycznych systemów wywo-

łujących;
b) nie używać Karty SIM/USIM w rozwiązaniach telemetrycznych;
c) nie używać Karty SIM/USIM do ruchu generowanego maszynowo, w szczególności ruchu typu „maszyna do maszyny” lub „maszyna do 

użytkownika”;
d) nie używać Karty SIM/USIM do generowania ruchu, który ma charakter ataku Denial of Service;
e) nie wykorzystywać Kart SIM/USIM bez zgody Dostawcy Usług do inicjowania ruchu, polegającego na masowym wykonywaniu połączeń 

telefonicznych, w szczególności w przypadku automatycznej dystrybucji połączeń telefonicznych lub automatycznej interaktywnej obsługi 
numeru wywołanego lub w przypadku integracji systemu telekomunikacyjnego i informatycznego Abonenta w celu obsługi tego ruchu.

2. W przypadku naruszenia przez Abonenta, który zawarł Umowę jako konsument, postanowień określonych w pkt 1 lit. od a do f  
niniejszego cennika, Dostawca Usług wezwie Abonenta do zaprzestania naruszeń wyznaczając w tym celu odpowiedni termin, a po 
jego bezskutecznym upływie może zawiesić świadczenie Usług Telekomunikacyjnych bez odszkodowania dla Abonenta, a następnie 
rozwiązać Umowę.

1. Usługi podstawowe

1.2 Usługi dodatkowe

Transmisja danych rozpoczęta w jednym Okresie rozliczeniowym a zakończona w następnym, rozliczana jest tak, jakby odbyła się w Okresie rozliczeniowym, w którym transmisja danych została zainicjowana.

Pakiet transmisji danych niewykorzystany w Okresie rozliczeniowym, w którym został przyznany, nie przysługuje Abonentowi w kolejnych Okresach rozliczeniowych i traci ważność o godzinie 23:59:59 ostatniego 
dnia bieżącego okresu rozliczeniowego. Brak wykorzystania transmisji danych objętej Pakietem nie uprawnia Abonenta do nieuiszczenia/żądania zwrotu Opłaty za Pakiet

Pakiet danych podlega wykorzystaniu po wykorzystaniu pakietu przyznanego Abonentowi zgodnie z taryfą wskazaną w Pkt 1.1.

Abonent składa zamówienie na Pakiet za pośrednictwem Biura Obsługi Abonenta Dostawcy usług, bądź kanału SMS lub CC. Złożenie zamówienia na dany Pakiet jest równoznaczne z zamiarem korzystania 
z tego Pakietu w kolejnych Okresach rozliczeniowych.

Abonent może zrezygnować z korzystania z Pakietu w kolejnych Okresach rozliczeniowych, jeżeli rezygnacja zostanie zgłoszona Dostawcy usług za pośrednictwem Biura Obsługi Abonenta Dostawcy usług 
bądź kanału CC do końca miesiąca poprzedzającego Okres rozliczeniowy, którego dotyczy rezygnacja z Pakietu.

Pakiet danych jest aktywowany do godziny 01:00 pierwszego dnia każdego miesiąca kalendarzowego, co oznacza, że wszystkie opłaty za usługi świadczone między godziną 00:00 a 01:00 pierwszego dnia 
miesiąca kalendarzowego naliczane są zgodnie z Cennikiem. Jeżeli usługa zostaje aktywowana w trakcie okresu rozliczeniowego, dane wliczone w opłatę abonamentową zostają aktywowane w ciągu 24 
godzin od aktywowania usługi.

Abonent będzie uiszczał Opłatę za Pakiet z góry, wraz z należnymi Dostawcy usług opłatami abonamentowymi. Opłata cząstkowa za pierwszy abonament, w przypadku aktywacji Pakietu między 2 a 15 dniem 
miesiąca kalendarzowego wynosi 50% opłaty wskazanej powyżej.

Pakiet będzie rozliczany za każde rozpoczęte 100 kB transmisji danych.

Po wykorzystaniu pakietu danych, Dostawca Usług zastrzega sobie prawo do wprowadzenia, trwającego do końca danego okresu rozliczeniowego, ograniczenia prędkości przesyłania danych. W takim 
przypadku Abonent będzie miał możliwość pobierania i wysyłania danych z największą prędkością, jaka jest możliwa do osiągnięcia w danych warunkach technicznych, jednakże nieprzekraczającą 32 kbps.

Ze względu na uwarunkowania techniczne nie jest możliwe bieżące monitorowanie stanu wykorzystania Pakietu.

1.2.1 Dodatkowe pakiety transmisji danych odnawiane miesięcznie

kwOTy BRUTTO PAkIET 1 GB PAkIET 2 GB

Miesięczna opłata abonamentowa 19,90 29,90
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Infolinia: 61 222 22 22, www.inea.pl

1) Opłata za comiesięczną szczegółową specyfikację połączeń naliczana jest z dołu za każdy miesiąc i obejmuje połączenia wykonane w ostatnim okresie rozliczeniowym.

2. Opłaty za usługi związane z rachunkiem

3. Pozostałe opłaty i kary

Cennik obowiązuje od: 14 kwietnia 2014 roku.

USŁUGA kwOTA BRUTTO zŁ

Opłata za wydanie duplikatu Karty SIM 25,00

Opłata za zmianę numeru telefonu - w obrębie zakresu numeracyjnego INEA 50,00

Blokada telefonu - kradzieżowa Bezpłatna

Blokada Karty SIM - kradzieżowa Bezpłatna

Kara za każdy dzień opóźnienia w zwrocie zastępczego Urządzenia abonenckiego 10,00

USŁUGA kwOTA BRUTTO zŁ

Comiesięczna szczegółowa specyfikacja połączeń za jeden miesiąc, dla jednego Urządzenia 
abonenckiego w postaci wydruku przesłanego pocztą wraz z rachunkiem 1) 2,00

Jednorazowa szczegółowa specyfikacja połączeń za jeden miesiąc, dla jednego Urządzenia 
abonenckiego do odbioru w Biurze Obsługi Abonenta w postaci wydruku 2,00

Jednorazowa szczegółowa specyfikacja połączeń za jeden miesiąc, dla jednego Urządzenia 
abonenckiego przesłana pocztą, na nośniku elektronicznym bądź w formie wydruku, na wniosek 

Abonenta 
4,00

Transmisja danych rozpoczęta w jednym Okresie rozliczeniowym a zakończona w następnym, rozliczana jest tak, jakby odbyła się w Okresie rozliczeniowym, w którym transmisja danych została zainicjo-
wana.

Pakiet transmisji danych niewykorzystany w Okresie rozliczeniowym, w którym został przyznany traci ważność o godzinie 23:59:59 ostatniego dnia bieżącego okresu rozliczeniowego. Brak wykorzystania 
transmisji danych objętej Pakietem nie uprawnia Abonenta do nieuiszczenia/żądania zwrotu Opłaty za Pakiet.

Pakiet danych podlega wykorzystaniu po wykorzystaniu pakietu przyznanego Abonentowi zgodnie z taryfą wskazaną w pkt1.1.

Abonent składa zamówienie na Pakiet za pośrednictwem Biura Obsługi Abonenta Dostawcy usług, bądź kanału SMS lub CC.

Pakiet będzie rozliczany za każde rozpoczęte 100 kB transmisji danych.

Po wykorzystaniu pakietu danych, Dostawca Usług zastrzega prawo do wprowadzenia, trwającego do końca danego okresu rozliczeniowego, ograniczenia prędkości przesyłania danych. W takim przypadku 
Abonent będzie miał możliwość pobierania i wysyłania danych z największą prędkością, jaka jest możliwa do osiągnięcia w danych warunkach technicznych, jednakże nie przekraczającą 32 kbps.

Ze względu na uwarunkowania techniczne nie jest możliwe bieżące monitorowanie stanu wykorzystania Pakietu.

1.2.2 Dodatkowe jednorazowe pakiety transmisji danych

kwOTy BRUTTO PAkIET 0,5 GB PAkIET 1 GB PAkIET 2 GB

Miesięczna opłata abonamentowa 9,90 19,90 29,90




