Kod promocji: 2182

REGULAMIN USŁUGI „INTERNET LTE W SFERII”
(zwany dalej „Regulaminem Usługi Internet LTE”)
I.
OPIS USŁUGI
1. Organizatorem oferty pod nazwą „Internet LTE w SFERII” (zwanej dalej „Regulaminem Usługi Internet LTE”)
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 niniejszy Regulamin Usługi Internet LTE nie stanowi inaczej, do świadczenia Usług w ramach Umów zawartych
na warunkach Regulaminu Usługi Internet LTE, 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 Usługi Internet
LTE a postanowieniami Regulaminu Usług Internetowych, Umowy lub Cenników, postanowienia Regulaminu Internet
LTE będą miały charakter nadrzędny.
3. Wszelkie pojęcia użyte w Regulaminie Usługi Internet LTE rozpoczynające się z „wielkiej” litery niezdefiniowane w tym
Regulaminie mają znaczenie nadane im w Regulaminie Usług Internetowych.
4. Regulamin Usługi Internet LTE obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 roku.
5. Regulamin Usługi Internet LTE obejmuje usługi dostępu do sieci Internet i transmisji danych świadczonych
za pośrednictwem Sieci Telekomunikacyjnej wykorzystywanej przez Dostawcę Usług a realizowanych w oparciu
o technologie GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA/HSPA+, wskazane w Cennikach oraz dodatkowo objęte niniejszym
Regulaminem Usługi Internet LTE, technologię LTE.
6. Wysyłanie i odbieranie danych w technologii LTE (Long Term Evolution) jest możliwe przy użyciu Karty SIM, będącej
własnością Dostawcy Usług, przy jednoczesnym wykorzystaniu Urządzenia abonenckiego umożliwiającego wysyłanie
i odbieranie danych w technologii LTE. Abonent, aby w pełni korzystać z Usługi Internet LTE, powinien aktywować
Usługi zgodnie z warunkami wskazanymi w Rozdziale III pkt 1 niniejszego Regulaminu Usługi Internet LTE.
7. Warunki techniczne świadczenia Usług transmisji danych w technologii LTE określa poniższa tabela:
Technologia
4G/LTE
4G/LTE-Advanced

Szacunkowe maksymalne prędkości transmisji danych przy:
Wysyłaniu danych
Pobieraniu danych
50 Mb/s
150 Mb/s
50 Mb/s
300 Mb/s

8. Podane w tabeli prędkości są szacunkowymi wartościami maksymalnymi. Rzeczywista osiągalna prędkość zależy od
wielu czynników, w tym od wykorzystywanego Urządzenia abonenckiego, jego kategorii i oprogramowania, w tym
działających aplikacji, wykorzystywanej technologii sieciowej, siły i jakości sygnału radiowego odległości od stacji
bazowej, czynników wpływających na propagację fal radiowych (takich jak uwarunkowania geograficzne, urbanistyczne,
atmosferyczne, struktury i tłumienności materiałów budowlanych użytych do konstrukcji budynku), ilości i aktywności
innych Abonentów obsługiwanych przez poszczególne stacje bazowe, rodzaju wykorzystywanej Karty SIM. Na
niektórych obszarach Polski dostępne są tylko wybrane technologie sieciowe, a zatem parametry Usług
Telekomunikacyjnych mogą być różne w zależności od miejsca korzystania z tych Usług.
9. Szacunkowe maksymalne prędkości pobierania i wysyłania danych w ramach Usług Telekomunikacyjnych dla
poszczególnych technologii sieciowych przedstawione są też na stronie internetowej www.sferia.pl W miarę rozwoju
Sieci Telekomunikacyjnej Dostawcy Usług skutkującego zwiększeniem prędkości pobierania i wysyłania danych w
ramach Usług Telekomunikacyjnych, informacje na temat szacunkowych maksymalnych prędkości pobierania i
wysyłania danych w ramach tych Usług będą aktualizowane poprzez publikację na stronie internetowej www.sferia.pl
10. Z Usług Internet LTE może skorzystać każdy, kto spełnił określone w Regulaminie Usług Internetowych warunki
niezbędne do zawarcia Umowy oraz zawarł z Dostawcą Usług Umowę o świadczenie Usług (zwaną dalej „Umową”)
w zakresie świadczenia Usług, określonych w pkt 5 powyżej, z wybraną zgodnie z obowiązującym Cennikiem Taryfą.
II.POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Ceny Usług, w tym usług dodatkowych, nieobjętych niniejszym Regulaminem Usługi Internet LTE naliczane będą
zgodnie z aktualnymi Cennikami stosowanymi przez Dostawcę Usług.

2. Usługi Internet LTE mogą być łączone z innymi zniżkami lub promocjami oferowanymi przez Dostawcę Usług w czasie
korzystania z nich.
III. WARUNKI AKTYWACJI I ŚWIADCZENIA USŁUG Internet LTE
1. Usługi Internet LTE są aktywowane/dezaktywowane bezpłatnie na życzenie Abonenta. Aktywacji/dezaktywacji można
dokonać w dowolnym dniu Okresu rozliczeniowego zgodnie z warunkami określonymi w pkt 2 poniżej.
2. Aktywacja/dezaktywacja Usług Internet LTE następuje:
2.1. po telefonicznym kontakcie Abonenta z Działem Obsługi Klienta, po uprzedniej identyfikacji Abonenta za pomocą
zgłoszonego przez Niego Telekodu i ustnej akceptacji Regulaminu Usługi Internet LTE;
2.2. bezpośrednio w Salonie Firmowym Dostawcy Usług przy ul. Dzielnej 58 w Warszawie.
3. Niniejszy Regulamin Usługi Internet LTE stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, dokonanie danych
aktywacji Usług Internet LTE na warunkach niniejszego Regulaminu Usługi Internet LTE oznacza przyjęcie oferty.

