1.1. Organizatorem promocji „Promocja dla Wielkiej Brytanii” (dalej „Promocja”) jest: spółka INEA sp. z o.o. z siedzibą w
Wysogotowie (dalej „Dostawca usług”).
1.2. Akcja promocyjna trwa od 3 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
1.3. Promocja skierowana jest do wszystkich klientów Dostawcy usług.

2.1. W ramach oferty promocyjnej opłaty za usługi w Wielkiej Brytanii i Gibraltarze są rozliczane zgodnie z następującymi stawkami.
Dla cennika obowiązującego od 3 stycznia 2022.

Dla cennika obowiązującego do 3 stycznia 2022.
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2.2 Za połączenia głosowe naliczamy opłatę za każdą sekundę w wysokości 1/60 stawki minutowej.
2.3 Jeżeli Twój Okres ważności połączeń wychodzących minie, nie wyłączymy Ci Oferty Promocyjnej. Jednak abyś mógł dalej z niej
korzystać musisz
wykonać dowolne Doładowanie, które przywróci Okres ważności połączeń wychodzących.
2.4 Ofertę Promocyjną aktywujemy automatycznie dla wszystkich Użytkowników obecnych i przyszłych klientów INEA. Nie musisz
podejmować w związku z tym żadnych działań.

1. Korzystanie z Usługi nie ogranicza możliwości korzystania z innych usług oraz Ofert Promocyjnych, o ile regulaminy innych usług lub
Ofert Promocyjnych nie stanowią inaczej.
2. W sprawach nieuregulowanych regulaminem, stosuje się postanowienia dokumentów wskazanych w punkcie 2.
3. Jeżeli będą rozbieżności między regulaminem a dokumentami z punktu 2, to postanowienia tego regulaminu będą miały charakter
nadrzędny.
4. W ramach niniejszej usługi zobowiązujesz się, że:
4.1. nie będziesz kierował bez zgody Operatora, do Sieci Telekomunikacyjnej lub sieci innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych, za
pomocą jakichkolwiek urządzeń telekomunikacyjnych, przy użyciu Twojej Karty SIM/USIM ruchu pochodzącego z innych sieci
telekomunikacyjnych;
4.2. nie będziesz stosował bez zgody Operatora urządzeń umożliwiających dostęp do Sieci Telekomunikacyjnej lub realizowanie połączeń
za pomocą urządzeń końcowych przeznaczonych do przyłączenia do sieci stacjonarnej lub działających na podobnej zasadzie, w których
wykorzystywane będą karty SIM/USIM działające w Sieci Telekomunikacyjnej;
4.3. nie będziesz generował sztucznego ruchu, który nie służy wymianie informacji;
4.4. nie będziesz używał Karty SIM/USIM w rozwiązaniach telemetrycznych;
4.5. nie będziesz używał Karty SIM/USIM do ruchu generowanego maszynowo, w szczególności ruchu typu „maszyna do maszyny” lub
„maszyna do użytkownika”;
4.6. nie będziesz używał Karty SIM/USIM do generowania ruchu, który ma charakter ataku Denial of Service;
4.7. nie będziesz wykorzystywał Kart SIM/USIM bez zgody P4 do inicjowania ruchu, polegającego na masowym wykonywaniu połączeń,
w szczególności w przypadku automatycznej dystrybucji połączeń lub automatycznej interaktywnej obsługi numeru wywołanego lub w
przypadku integracji systemu telekomunikacyjnego i informatycznego w celu obsługi tego ruchu lub przy wykorzystaniu kart w marketingu
bezpośrednim. Zakaz ten dotyczy Użytkownika, który działa jako przedsiębiorca lub na rzecz innego przedsiębiorcy;
4.8. nie będziesz wykorzystywał kart SIM/USIM do masowego rozsyłania informacji (SMS lub MMS) przeznaczonych bezpośrednio lub
pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku Użytkownika lub innego podmiotu, lub w inny sposób służący osiągnięciu efektu
handlowego. Zakaz ten dotyczy Użytkownika, który działa jako przedsiębiorca lub na rzecz innego przedsiębiorcy;
4.9. Jeżeli naruszysz postanowienia z punktu 5, Operator może zawiesić świadczenie Usług Telekomunikacyjnych bez odszkodowania
dla Ciebie.
5. Korzystanie z Usługi możliwe jest pod warunkiem posiadania przez Użytkownika włączonej usługi roamingu międzynarodowego.
6. Informacje o odwołaniu czy zmianie niniejszego regulaminu publikowane są na stronie internetowej www.inea.pl
8. Wszystkie ceny podane w niniejszym dokumencie podane są w złotych polskich (zł) z uwzględnieniem podatku od towarów i usług
(VAT), o ile nie wskazano inaczej.
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