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1.1 Organizatorem promocji „Kanały Premium bez zobowiązań v 1.0”  (zwanej dalej „Promocją”) jest: spółka INEA sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie lub INEA sp. 

z o.o. wraz z Operatorem Lokalnym (dalej „Dostawca usług”). 

1.2 Akcja promocyjna trwa od 01 marca 2023 roku do odwołania.  

1.3 Promocja skierowana jest do Abonentów Dostawcy usług oraz do osób niebędących Abonentami Dostawcy usług zawierających umowę w dniu ogłoszenia 

niniejszego regulaminu Promocji „Kanały Premium bez zobowiązań v 1.0” (dalej „Regulamin Promocji”), którzy nie posiadają zaległości płatniczych wobec żadnego 

Dostawcy usług.  

1.4 Warunkiem skorzystania z Promocji jest: 

a) potwierdzenie przez służby techniczne Dostawcy usług, że w lokalu wskazanym przez Zamawiającego istnieją możliwości techniczne świadczenia usługi 

i nie ma przeszkód technicznych lub formalnych wykonania podłączenia, 

b) podczas trwania akcji promocyjnej zawarcie z Dostawcą usług Umowy/Aneksu do Umowy. 

 

 

2.1 Na podstawie Regulaminu Promocji wprowadza się następujący Cennik Promocji: 

 

 
1) Produkt dostępny wyłącznie poza technologią GPON. 

Opłaty podane w Tabeli 1 są kwotami brutto. 

 
2.2 W okresie promocyjnym wskazanym w Cenniku Promocji dla wybranego przez Uczestnika Promocji zestawu Usług, Uczestnik Promocji będzie płacił za wszystkie 

Usługi promocyjne opłaty abonamentowe, określone w Cenniku Promocji (przyznana ulga stanowi kwotę będącą sumą różnicy pomiędzy standardową opłatą 

abonamentową za każdą z Usług, a promocyjną opłatą abonamentową za każdą z Usług miesięcznie) z zastrzeżeniem zdania następnego. W przypadku dokonania 

aktywacji Usługi w okresie od drugiego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego („Miesiąc aktywacyjny”), opłata abonamentowa za Usługę świadczoną 

w Miesiącu aktywacyjnym stanowi iloczyn liczby dni w Miesiącu aktywacyjnym, w których Usługa była aktywna oraz kwoty równej 1/30 kwoty  opłaty abonamentowej, 

wskazanej w Cenniku. 

Po okresie promocyjnym Abonent będzie płacił za Usługi promocyjne opłaty abonamentowe zgodnie z Cennikiem Promocji. 

 

 

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, Regulaminem Świadczenia 

Usług Telekomunikacyjnych, a także regulaminami i cennikami właściwymi dla danej usługi, stosowanymi przez Dostawcę usług, które są załącznikami do Umowy 

lub Regulaminu Promocji. Pojęcia pisane wielką literą, nie zdefiniowane w Regulaminie Promocji, mają znaczenie określone w Regulaminie Świadczenia Usług 

Telekomunikacyjnych. 

3.3 W przypadku braku wyrażenia zgodny na wystawienie i dostarczenie faktury w postaci elektronicznej Abonent zobowiązany będzie do ponoszenia opłaty za 

wystawienie faktury w formie papierowej zgodnie z Cennikiem usług i czynności dodatkowych. 

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. 

 

 

 

 


