
 

 

Regulamin Promocji Bonus NOLIMIT v 1.0

 
 

1.1. Organizatorem promocji „Bonus NOLIMIT v 1.0” (dalej „Promocja”) jest: spółka INEA 
S.A. z siedzibą w Poznaniu lub INEA S.A (dalej Dostawca Usług).  
1.2. Akcja promocyjna trwa od dnia 3 lipca 2017 r. do odwołania.  
1.3. Promocja skierowana jest do osób niebędących Abonentami Dostawcy usług w dniu 
ogłoszenia Regulaminu Promocji, które w czasie trwania Akcji Promocyjnej podpiszą 
Umowę na warunkach promocji „Oferta 2017 v 1.0”, na podstawie której Dostawca usług 
będzie świadczył na ich rzecz trzy usługi stacjonarne w ramach zestawu usług nr 4, 5 lub 6: 
usługę rozprowadzania drogą kablową programów telewizyjnych, usługę dostępu do 
internetu oraz usługę głosową (dalej: „Uczestnik Promocji”). 
1.4. Uczestnik Promocji może aktywować jeden numer w ramach niniejszej Promocji. 
 
 

2.1. Na podstawie Regulaminu promocji Dostawca Usług wprowadza następujący  
Cennik Promocji (podane kwoty są cenami brutto):  

Promocyjna miesięczna opłata abonamentowa udzielana jest na okres obowiązywania 
Umowy (dalej: „okres promocyjny”), na podstawie której Dostawca usług będzie świadczył 
na rzecz Uczestnika Promocji usługi stacjonarne wymienione w pkt. 1.3. Po okresie 
promocyjnym usługa będzie wyłączona. 

2.2. Dostawca usług udziela Uczestnikowi Promocji ulgi na Opłatę aktywacyjną za usługę 
telefonii mobilnej, która po uwzględnieniu udzielonej ulgi wynosić będzie 0,00 zł brutto 
(przyznana ulga stanowi kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy standardową opłatą za 
Usługę, a opłatą promocyjną).  
2.3. W okresie promocyjnym wskazanym w Cenniku Promocji dla wybranego przez 
Uczestnika Promocji zestawu Usług, Uczestnik Promocji będzie płacił za Usługi promocyjne 
opłaty abonamentowe, określone w Cenniku Promocji (przyznana ulga stanowi kwotę 
będącą sumą różnicy pomiędzy standardową opłatą abonamentową, a opłatą 
promocyjną). Po okresie promocyjnym usługa będzie wyłączona. 
2.4. W zakresie nieuregulowanym w Cenniku Promocji obowiązują odpowiednie Cenniki 
Dostawcy usług. 
2.5. Abonentowi przysługuje prawo rozwiązania Umowy w zakresie Usług wskazanych 
zgodnie z pkt. 2.1 z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia ze skutkiem 
na koniec miesiąca. 
 

 
 
 

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 oraz odpowiednimi cennikami świadczenia Usług Dostawcy 
usług. Pojęcia pisane wielką literą, nie zdefiniowane 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. 
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