Kod promocji: 1263
REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ „Do Wszystkich
Najtaniej” (zwany dalej „Regulaminem Oferty Promocyjnej”)
I.

OPIS OFERTY PROMOCYJNEJ

1. Organizatorem oferty promocyjnej pod nazwą „Do Wszystkich Najtaniej”
(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 przez mobilną sieć SFERIA S.A. Usług Telekomunikacyjnych
w Wariancie Telefonii Nomadycznej, Telefonii Nomadyczno-Komórkowej
i Telefonii Komórkowej (zwanego dalej „Regulaminem Usług
Telekomunikacyjnych”) 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 3 grudnia 2015 roku do jej
odwołania przez Dostawcę Usług („Okres Promocji”).
5. Oferta Promocyjna dotyczy Usług w wariancie Telefonii NomadycznoKomórkowej w Taryfie Do Wszystkich świadczonych za pośrednictwem
Sieci Telekomunikacyjnej wykorzystywanej przez Dostawcę Usług.
6. Oferta Promocyjna obejmuje określone w regulaminie Oferty Promocyjnej
ulgi w Opłacie abonamentowej oraz opłacie z tytułu Aktywacji Usług
w stosunku do opłat i cen określonych w Umowie i Cennikach.
Wszystkie podane ceny są cenami w złotych polskich. Opłata brutto zawiera
podatek VAT w wysokości 23%.

7. Z Oferty Promocyjnej może skorzystać każdy, kto spełni określone
w Regulaminie Usług Telekomunikacyjnych warunki niezbędne
do zawarcia Umowy oraz w Okresie Promocji zawrze z Dostawcą Usług,
na czas określony 12 miesięcy, Umowę o świadczenie Usług (zwaną dalej
„Umową”) w zakresie świadczenia Usług, określonych w ust. 5 powyżej,
z Taryfą Do Wszystkich.
8. W ramach Oferty Promocyjnej Dostawca Usług oferuje wskazanym w ust. 7
powyżej, następujące bonusy i ulgi:
8.1.
niższą Opłatę abonamentową, w stosunku do Opłaty
abonamentowej określonej w Cenniku, której wysokość określa poniższa
tabela:
Taryfa
Pula minut/SMS w cenie Opłaty abonamentowej
(do Abonentów Sferia, wszystkich krajowych sieci
stacjonarnych i komórkowych )
Promocyjna Opłata abonamentowa (miesięczna)
[w zł]

Do Wszystkich
150 minut/SMS
netto
12,11

brutto
14,90

8.2.
niższą, w stosunku do opłaty określonej w Cenniku Do Wszystkich,
opłatę za Aktywację Usługi Telekomunikacyjnej w wysokości 9,00 zł
brutto (7,32 zł netto);
9. Łączny wymiar ulg przyznanych w ust. 8.1. i 8.2. powyżej, w przypadku
zawarcia przez Abonenta wskazanego w ust. 7 powyżej, Umowy
na warunkach określonych w Regulaminie Oferty Promocyjnej zgodnie
z poniższą tabelą:
Wysokość udzielonej w ramach Oferty Promocyjnej ulgi na Usługi przy
zawarciu Umowy [w zł]
Czas trwania
Wysokość ulgi
netto
brutto
Umowy
Łączna wysokość ulgi
dla Usług przyznana na
12 miesięcy
279,09
343,28
cały okres trwania Umowy

II.POSTANOWIENIA OGÓLNE OFERTY PROMOCYJNEJ
1. Ceny Usług, w tym usług telefonicznych i usług dodatkowych, nie objętych
Ofertą Promocyjną naliczane będą zgodnie z aktualnym Cennikiem
Do Wszystkich stosowanym przez Dostawcę Usług.
Wszystkie podane ceny są cenami w złotych polskich. Opłata brutto zawiera
podatek VAT w wysokości 23%.

2. Abonent, który zawarł Umowę i przystąpił do warunków Oferty
Promocyjnej, nie może dokonać zmiany Taryfy w czasie obowiązywania
Umowy.
3. Oferta Promocyjna nie może być łączona z innymi zniżkami lub promocjami
oferowanymi przez Dostawcę Usług w czasie Okresu Promocji, chyba
że Dostawca Usług wyrazi na to zgodę. W przypadku zgody na połączenie
promocji zasady takiego łączenia określi Dostawca Usług.
4. W przypadku upływu okresu obowiązywania warunków Oferty Promocyjnej
Dostawca Usług będzie naliczał Opłatę abonamentową w wysokości
określonej w obowiązującym Cenniku Do Wszystkich.
III. WARUNKI OFERTY PROMOCYJNEJ
1. W przypadku rozwiązania Umowy jednostronnie przez Abonenta lub przez
Dostawcę Usług z winy Abonenta, przed upływem terminu na jaki Umowa
została zawarta, Dostawca Usług ma prawo żądać od Abonenta zwrotu
udzielonych przez Dostawcę Usług w ramach Oferty Promocyjnej ulg,
w szczególności ulgi w Opłacie abonamentowej oraz ulgi w opłacie
za Aktywację Usługi. Wysokość ww. roszczenia nie może przekroczyć
wartości ulg przyznanych Abonentowi zgodnie z Regulaminem Oferty
Promocyjnej, pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia
zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania.
2. Abonent może skorzystać z Oferty Promocyjnej jeden raz dla każdej
zawartej Umowy.
3. Abonent nie może dokonać dezaktywacji Oferty Promocyjnej.
4. Dostawca Usług zastrzega sobie prawo do odwołania Oferty Promocyjnej
bez konieczności podawania przyczyn, z zastrzeżeniem, iż odwołanie
Oferty Promocyjnej nie wpływa na prawa i obowiązki uprzednio nabyte
przez Abonenta w ramach Oferty Promocyjnej, co oznacza, iż Abonent nie
będzie zobowiązany do zwrotu ulg oraz darmowych minut wykorzystanych
przez niego do momentu odwołania Oferty Promocyjnej. Informacja
o odwołaniu Oferty Promocyjnej zostanie umieszczona na stronie
www.sferia.pl lub w inny sposób podana do wiadomości publicznej.
5. Niniejsza Oferta Promocyjna stanowi ofertę w rozumieniu przepisów
Kodeksu Cywilnego, a zawarcie Umowy jest każdorazowo równoznaczne z
jej przyjęciem przez Abonenta.
Niniejsza

Oferta

Promocyjna

stanowi

załącznik

do

Umowy

nr________________________ z dnia _______________ roku.
Wszystkie podane ceny są cenami w złotych polskich. Opłata brutto zawiera
podatek VAT w wysokości 23%.

