
 

Regulamin Promocji 
BEZPIECZNY INTERNET v 2.0 

 
 
 
1.1. Organizatorem promocji „BEZPIECZNY INTERNET v 2.0” (dalej „Promocja”) jest spółka INEA 
S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Dostawca usług”). 
1.2. Akcja promocyjna trwa od dnia 21 października 2013 roku do odwołania. 
1.3. W Promocji udział mogą wziąć osoby, które są Abonentami Dostawcy usług oraz spełniają 
łącznie następujące warunki: 
 a) w dniu ogłoszenia regulaminu Promocji „BEZPIECZNY INTERNET v 2.0” (dalej „Regulamin 
Promocji”) korzystają z Usług świadczonych przez Dostawcę usług, Operatora, Operatora 
lokalnego lub lokalnego operatora telewizji kablowej współpracującego z Dostawcą usług,  
 b) 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, 
c) zaakceptowały wystawianie i przesyłanie przez Dostawców usług faktur w formie 
elektronicznej, 
d) złożyły wniosek o dostarczanie im przez Dostawcę usług drogą elektroniczną treści każdej 
proponowanej zmiany warunków Umowy abonenckiej, w tym warunków określonych w 
Cenniku lub regulaminie właściwym dla danej Usługi, na adres poczty elektronicznej określony 
w Kanale dostępu INEA – Kanale eBOA, 
e) podczas trwania akcji promocyjnej zawrą Umowę/Aneks do Umowy abonenckiej lub złożą 
zamówienie/wniosek o zmianę świadczonych Usług w zakresie usługi Pakiet Bezpieczeństwa 
INEA („Usługa”).  
 
 
 
2.1. Na podstawie Regulaminu Promocji Dostawca usług wprowadza następujący Cennik 
Promocji (podane poniżej opłaty są kwotami brutto): 
  

Usługa 

Cena 
w Miesiącu aktywacyjnym oraz 

w pierwszym miesiącu 
kalendarzowym świadczenia Usługi 

następującym po Miesiącu 
aktywacyjnym* 

Cena 
pozostałe 
miesiące 

Pakiet Bezpieczeństwa INEA 
– 2 licencje 

 
 

0,01 zł 
 
 
 

Według 
Cennika 

 
*dotyczy Uczestnika Promocji, u którego  nie aktywowano wcześniej usługi Pakiet Bezpieczeństwa INEA 

 
Uczestnik Promocji może zrezygnować z w/w Usługi zgodnie z postanowieniami regulaminu 
właściwego dla Usługi bez konsekwencji finansowych, a w szczególności nie będzie zobowiązany 
do zwrotu przyznanej ulgi. Uczestnik Promocji może złożyć rezygnację z w/w usługi dodatkowej 
pisemnie albo za pośrednictwem Kanału dostępu INEA – kanału Call Center do końca każdego 
Okresu rozliczeniowego, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od momentu zawarcia Umowy 
abonenckiej w zakresie usługi dodatkowej lub uruchomienia usługi internetowej. 
2.2. Uczestnik Promocji zobowiązany jest do terminowego uiszczania Opłaty abonamentowej 
Pakiet Bezpieczeństwa INEA zgodnie z postanowieniami Regulaminu Świadczenia Usług 
Telekomunikacyjnych, tj. z góry w terminie do 15 dnia danego miesiąca. 
2.3. W miesiącu, w którym dokonana zostanie aktywacja Usługi („Miesiąc aktywacyjny) oraz          
w pierwszym pełnym miesiącu kalendarzowym następującym po Miesiącu aktywacyjnym,               
w których świadczona będzie Usługa, Uczestnik promocji będzie płacił za Usługę promocyjną 
Opłatę Abonamentową Pakiet Bezpieczeństwa INEA w wysokości 0,01 złotych (przyznana ulga 
stanowi kwotę stanowiącą będącą różnicą pomiędzy standardową Opłatą Abonamentową 
Pakiet Bezpieczeństwa INEA a promocyjną Opłatą Abonamentową Pakiet Bezpieczeństwa INEA 
miesięcznie).  
2.4. W zakresie nieuregulowanym w Cenniku Promocji obowiązuje odpowiedni Cennik 
Dostawcy Usług. 
2.5. Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji tylko raz, a nadto nie będzie uprawniony do 
uczestnictwa w kolejnych organizowanych przez Dostawcę Usług promocjach związanych z 
Usługą Pakiet Bezpieczeństwa INEA. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
3.1. Promocje organizowane przez Dostawcę usług w tym samym okresie nie sumują się, chyba 
że co innego stanowią warunki danej promocji. 
3.2. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem Promocji obowiązują warunki świadczenia 
usługi przez Dostawcę usług zgodnie z Umową abonencką, Regulaminem Świadczenia Usług 
Telekomunikacyjnych a także regulaminami i cennikami właściwymi dla danej usługi, 
stosowanymi przez Dostawcę usług. Pojęcia pisane wielką literą, nie zdefiniowane w 
Regulaminie Promocji, mają znaczenie określone w Regulaminie Świadczenia Usług 
Telekomunikacyjnych lub w regulaminach właściwych dla danej usługi. 
 
Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami niniejszej Promocji, Regulaminem 
Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych, a także regulaminami i cennikami właściwymi 
dla danej usługi oraz że je w  pełni akceptuję.  
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