
 

 

 
Regulamin Promocji  

Bez limitu w INEA v 1.0 
 

 
1.1. Organizatorem promocji „Bez limitu w INEA v 1.0” (dalej „Promocja”) jest: spółka INEA 
S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Dostawca usług”). 
1.2. Akcja promocyjna trwa od 12 listopada 2014 roku do odwołania. 
1.3. Promocja skierowana jest do osób, które są Abonentami Dostawcy usług oraz do osób 
niebędących Abonentami Dostawcy usług w dniu ogłoszenia niniejszego regulaminu Promocji 

„Bez limitu w INEA v 1.0” (dalej „Regulamin Promocji”) i nie posiadają zaległości płatniczych 
wobec żadnego Dostawcy usług lub Operatora Lokalnego. 
1.4. Warunkiem skorzystania z Promocji jest podczas trwania akcji promocyjnej zawarcie z 
Dostawcą usług Umowy abonenckiej/Aneksu do Umowy abonenckiej i dokonanie wyboru 
zestawu pakietów Usług na warunkach Promocji (dalej „Usługi”). 

 
 
 
2.1. Na podstawie Regulaminu Promocji Dostawca Usług wprowadza następujący Cennik 
Promocji: 
 

Taryfa 
Promocyjna miesięczna opłata 

abonamentowa 
Okres 

lojalnościowy 

Inea 200 bis 19,90 zł 6* lub 24 
miesiące 

Inea NoLimit bis 39,90 zł 

* Dotyczy Abonentów, którzy wybiorą kartę SIM bez aparatu telefonicznego. 
 

Pakiet danych do 
dokupienia 

Promocyjna miesięczna opłata 
abonamentowa 

Standardowa 
miesięczna 

opłata 
abonamento

wa 

1 GB 9,90 zł 19,90 zł 

2 GB 19,90 zł 29,90 zł 

 
 
Opłaty abonamentowe podane w Cenniku Promocji są kwotami brutto. W zakresie nieuregulowanym w 
Cenniku Promocji obowiązuje odpowiedni Cennik Dostawcy usług. 

2.2. Osobom, które podczas trwania akcji promocyjnej zawrą Umowę abonencką/Aneks do 
Umowy abonenckiej o zmianę świadczonych Usług na warunkach Promocji (określane w treści 
Regulaminu jako „Uczestnicy Promocji”) i wybiorą Pakiet zgodnie z tabelą z pkt. 2.1, Dostawca 
usług  udziela ulgi na Opłatę aktywacyjną, która po uwzględnieniu udzielonej ulgi wynosić 
będzie 1,00 zł brutto za każdą z Usług (przyznana ulga stanowi kwotę stanowiącą różnicę 
pomiędzy standardową opłatą aktywacyjną za Usługę a promocyjną opłatą aktywacyjną).  
2.3. Osoba, o której mowa w pkt. 2.2.,otrzymuje możliwość zakupu Urządzenia abonenckiego w 
usłudze telefonii mobilnej, które otrzymuje na własność na następujących warunkach: 
 

 

Cena Urządzenia 

Nokia Asha 225 
Alcatel ONE TOUCH 

4033X 

Cena promocyjna* - Inea NoLimit bis 49,90 zł 99,90 zł 

Cena promocyjna* - Inea 200 bis 99,90 zł 249,90 zł 

Cena standardowa 299,00 zł 399,00 zł 

 
* Przyznana ulga stanowi kwotę będącą różnicą pomiędzy standardową ceną sprzedaży a promocyjną 
ceną sprzedaży. 

2.4. Opłaty aktywacyjne oraz cena sprzedaży Urządzenia abonenckiego płatne są wraz z 
pierwszą Opłatą abonamentową. Obowiązek uiszczenia opłaty aktywacyjnej za Usługę 
promocyjną nie dotyczy osób, o których mowa w pkt. 2.2., będących Abonentami Dostawcy 
usług w zakresie tej samej Usługi. 
2.5. W okresie promocyjnym Uczestnik Promocji będzie płacił za Usługę promocyjną opłatę 
abonamentową, określoną w Cenniku Promocji (przyznana ulga stanowi kwotę będąca różnicą 
pomiędzy standardową opłatą abonamentową a promocyjną opłatą abonamentową 
miesięcznie) z zastrzeżeniem zdania następnego. W przypadku dokonania aktywacji Usługi w 
okresie od drugiego do piętnastego dnia miesiąca kalendarzowego („Miesiąc aktywacyjny”),  
promocyjna opłata abonamentowa za Usługę świadczoną w Miesiącu aktywacyjnym stanowi 
połowę kwoty promocyjnej opłaty abonamentowej, wskazanej w pkt. 2.1. (Cenniku Promocji) 
(przyznana ulga w Miesiącu aktywacyjnym stanowi kwotę będącą różnicą pomiędzy połową 
standardowej opłaty abonamentowej a połową promocyjnej opłaty abonamentowej). Po 
okresie  promocyjnym Abonent będzie płacił za Usługi promocyjne opłaty abonamentowe 
zgodnie z Cennikiem Promocji. 
2.6. W przypadku rozwiązania Umowy abonenckiej, zmiany pakietów Usługi bądź też 
zawieszenia czy rezygnacji z Usługi przed upływem okresu promocyjnego, w którym 
świadczona będzie Usługa o parametrach wskazanych w Umowie abonenckiej/Aneksie do 
Umowy abonenckiej zawartych na warunkach Promocji, przez Uczestnika Promocji lub przez 
Dostawcę usług z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Promocji, w tym z powodu 
opóźnienia w uiszczeniu miesięcznych opłat abonamentowych, Uczestnik Promocji zobowiązany 
będzie do zapłaty na rzecz Dostawcy usług Opłaty wyrównawczej w wysokości całej ulgi 

przyznanej Abonentowi wskazanej w pkt. 2.2, 2.3 i 2.5, pomniejszonej o proporcjonalną jej 
wartość za okres od dnia zawarcia Umowy abonenckiej do dnia jej rozwiązania. Umowa 
abonencka w zakresie Usługi objętej Regulaminem Promocji jest zawarta na czas oznaczony, 
wskazany w zdaniu poprzedzającym.  
2.7. Abonent zobowiązany jest do uiszczenia Opłat aktywacyjnych razem z płatnością opłat 
abonamentowych za pierwszy miesiąc korzystania z Usługi oraz uiszczania opłat 
abonamentowych w terminach zgodnie z postanowieniami Regulaminu Świadczenia Usług 
Telekomunikacyjnych. 
2.8. Podwyższenie standardowej miesięcznej opłaty abonamentowej za daną Usługę na 
zasadach określonych w Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych, powoduje 
podwyższenie promocyjnej opłaty abonamentowej, o kwotę podwyżki opłaty standardowej. 
2.9. W zakresie nieuregulowanym w Cenniku Promocji obowiązuje odpowiedni Cennik 
Dostawcy usług. 
2.10. Abonentowi przysługuje prawo rozwiązania Umowy Abonenckiej w zakresie Usług 
wskazanych zgodnie z pkt. 2.1. ze skutkiem na koniec okresu promocyjnego, za 
wypowiedzeniem złożonym co najmniej na miesiąc przed końcem okresu promocyjnego 
 

 
 
3.1. Promocje organizowane przez Dostawcę usług w tym samym okresie nie łączą się, chyba 
że  regulamin danej promocji stanowi inaczej.  
3.2. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem Promocji, obowiązują warunki świadczenia 
Usług przez Dostawcę usług zgodnie z Umową abonencką, Regulaminem Świadczenia Usług 
Telekomunikacyjnych oraz odpowiednimi cennikami świadczenia Usług Dostawcy usług. Pojęcia 
pisane wielką literą, niezdefiniowane w Regulaminie Promocji, mają znaczenie określone w 
Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych.  
 
Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami niniejszej Promocji, Regulaminem Świadczenia 
Usług Telekomunikacyjnych oraz cennikami świadczenia Usług Dostawcy usług oraz że je w 

pełni akceptuję. 
 
 

 
 

Data i czytelny podpis Abonenta 

 
 
 

Dostawca Usług 

1. ZASADY OGÓLNE 

2.  WARUNKI PROMOCJI 

3.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 


