Kod promocji: 2187
REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ „Promocyjne
Pakiety internetowe 500 MB i 2 GB” DLA OBECNYCH I NOWYCH
ABONENTÓW SFERIA S.A. (zwany dalej „Regulaminem Oferty
Promocyjnej”)
I.

OPIS OFERTY PROMOCYJNEJ

1. Organizatorem oferty promocyjnej pod nazwą „Promocyjne Pakiety
internetowe 500 MB i 2 GB” (zwanej dalej „Ofertą Promocyjną”) jest
SFERIA S.A. z siedzibą w Warszawie (04-028), al. Stanów Zjednoczonych
61A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000246663, NIP 526-16-58-238, kapitał
zakładowy w wysokości 359.687.400,00 złotych w pełni wpłacony (zwana
dalej „Sferią” lub „Dostawcą Usług”).
2. O ile niniejsza Oferta Promocyjna nie stanowi inaczej, do świadczenia
Usług w ramach Umów zawartych na warunkach Oferty Promocyjnej,
zastosowanie mają odpowiednio postanowienia Umowy oraz Regulaminu
Świadczenia Usług dostępu do sieci Internet w mobilnej sieci SFERIA S.A.
(zwanego dalej „Regulaminem Usług Internetowych”) oraz odpowiednio
postanowienia Cenników aktualnie obowiązujących u Dostawcy Usług,
w tym Cenników załączonych do Umowy. W przypadku rozbieżności
pomiędzy
postanowieniami
Regulaminu
Oferty
Promocyjnej
a postanowieniami Regulaminu Usług Telekomunikacyjnych, Umowy lub
Cenników, postanowienia Regulaminu Oferty Promocyjnej będą miały
charakter nadrzędny.
3. Wszelkie pojęcia użyte w Regulaminie Oferty Promocyjnej rozpoczynające
się z „wielkiej” litery niezdefiniowane w Regulaminie Oferty Promocyjnej
mają znaczenie nadane im w Regulaminie Usług Telekomunikacyjnych.
4. Oferta Promocyjna jest ważna od dnia 15 września 2016 do jej odwołania
przez Dostawcę Usług („Okres Promocji”).
5. Oferta Promocyjna dotyczy Usług dostępu do sieci Internet i transmisji
danych świadczonych za pośrednictwem Sieci Telekomunikacyjnej
wykorzystywanej przez Dostawcę Usług.
6. Oferta Promocyjna obejmuje określone w Regulaminie Oferty Promocyjnej
zniżki w opłacie za Pakiet transmisji danych do wykorzystania w Okresie
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rozliczeniowym, w stosunku do opłat i cen określonych w Umowie
i Cennikach.
7. Z Oferty Promocyjnej może skorzystać każdy, kto spełnił określone
w Regulaminie Usług Telekomunikacyjnych warunki niezbędne do
zawarcia Umowy oraz zawarł z Dostawcą Usług Umowę o świadczenie
Usług (zwaną dalej „Umową”) w zakresie świadczenia Usług, określonych
w ust. 5 powyżej, z wybraną w obowiązującym Cennikiem Taryfą.
8. W ramach Oferty Promocyjnej Dostawca Usług oferuje Abonentom,
wskazanym w ust. 7 powyżej, niższe poziomy opłat jednorazowych,
w stosunku do opłat za Pakiet transmisji danych, określonych
w Cennikach, dla wybranego przez Abonenta Pakietu transmisji danych,
wskazane w poniższej tabeli:
Promocyjna Opłata w Okresie rozliczeniowym [w zł]
rodzaj opłaty
netto
brutto
Opłata
Pakiet 500 MB
3,25
4,00
jednorazowa
Opłata
Pakiet 2 GB
8,13
10,00
jednorazowa
II.POSTANOWIENIA OGÓLNE OFERTY PROMOCYJNEJ
1. Ceny Usług, w tym usług telefonicznych i usług dodatkowych, nie objętych
Ofertą Promocyjną naliczane będą zgodnie z aktualnymi Cennikami
stosowanymi przez Dostawcę Usług.
2. Oferta Promocyjna może być łączona z innymi zniżkami lub promocjami
oferowanymi przez Dostawcę Usług w czasie Okresu Promocji.
III. WARUNKI OFERTY PROMOCYJNEJ
1. Zakup dodatkowego(-ych) Pakietu(-ów) odbywa się za pomocą
telefonicznego zgłoszenia w dowolnym dniu, ważnego(-ych) do końca
Okresu rozliczeniowego w trakcie którego został(-y) aktywowany(-e).
2. Na podstawie niniejszej Oferty Promocyjnej, Abonent może maksymalnie
pięciokrotnie dokonać zakupu Pakietu(-ów) transmisji danych w jednym
Okresie rozliczeniowym. Zakupione pakiety sumują się.
3. Dostawca Usług zastrzega sobie prawo do odwołania Oferty Promocyjnej
bez konieczności podawania przyczyn. Informacja o odwołaniu Oferty
Promocyjnej zostanie umieszczona na stronie www.sferia.pl lub w inny
sposób podana do wiadomości publicznej.
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4. W przypadku odwołania Oferty Promocyjnej opłata za Pakiet transmisji
danych będzie rozliczana zgodnie z aktualnie obowiązującym Cennikiem
Dostawcy Usług.
5. Niniejsza Oferta promocyjna stanowi ofertę w rozumieniu przepisów
Kodeksu Cywilnego, dokonanie opłaty za Pakiet transmisji danych na
warunkach niniejszej promocji oznacza przyjęcie oferty.
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