Szczegółowe Warunki Promocji „Telefon Extra GSM- Solo, Duet, Rodzina”
§1. Ogólne Warunki Promocji
1. Organizatorem Promocji jest Euronet Norbert Saniewski Spółka Jawna, zwana w dalszej części„Operatorem”.
2. Promocja trwa od dnia 24.04.2017 r. do 30.06.2017 r.
2.1. Promocja ograniczona terytorialnie – Rzeczpospolita Polska
3. SWP – skrót od szczegółowe warunki promocji – warunki niniejszej promocji.
4. Z Promocji może skorzystać:
4.1. Każda pełnoletnia osoba fzyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 (7) Kodeksu Cywilnego
(Dz.U. 1964 nr 16 poz.93), zameldowana na pobyt stały lub czasowy albo posiadająca tytuł prawny do lokalu
gdzie świadczona będzie Usługa na zasadach Promocji, która podpisze nową Umowę na Usługę/Usługi będące
przedmiotem Umowy zawieranej z Operatorem na podstawie niniejszych SWP.
4.2. Abonenci, których Umowy przeszły na czas nieokreślony muszą posiadać uregulowane należności z tytułu
dostarczanych przez Operatora Usług.
5. Operator może odmówić podpisania Umowy z byłymi Abonentami i członkami ich rodzin zamieszkujących we
wspólnym gospodarstwie domowym, z którymi uprzednio rozwiązał umowę o świadczenie Usług
telekomunikacyjnych z przyczyn leżących po stronie Abonenta i którzy do chwili podpisania promocyjnej
Umowy na podstawie niniejszych SWP nie uregulowali należności za dostarczane wcześniej przez Operatora
Usługi telekomunikacyjne.
6. Przystąpienie do niniejszej Promocji jest jednoznaczne z akceptacją obowiązującego cennika za Usługi
dodatkowe. W przypadku posiadania Usług dodatkowych, ich cena zostanie zaktualizowana zgodnie z cenami
podanymi w niniejszych warunkach promocji.

§2. Defnicje
1. GSM Extra - system, w oparciu o który Operator świadczy usługę telefonii komórkowej.
2. Karta SIM/USIM - karta z mikroprocesorem i pamięcią umożliwiającą dostęp do usługi GSM.
3 . Kod PIN - osobisty numer identyfkacyjny zapewniający Abonentowi dostęp do usług świadczonych
za pomocą karty SIM/USIM.
4. KOD PUK - osobisty numer odblokowujący kod PIN zapewniający Abonentowi dostęp do usług świadczonych
za pomocą karty SIM/USIM.
5 . Krajowy Numer Telefoniczny - numer telefoniczny Abonenta poprzedzony numerem właściwej strefy
numerycznej w kraju lub za granicą, zgodnie z planem numeracji obowiązującym w danym kraju.
6. Modem - urządzenie elektroniczne, które moduluje sygnał w celu zakodowania informacji cyfrowych, a także
demoduluje tak zakodowany sygnał w celu dekodowania odbieranych danych. Modem umożliwia korzystanie
z usługi Internet Mobilny.
7. MMS - usługa przesyłania krótkich wiadomości multmedialnych.
8. Numer NDS - numer dostępu do sieci, wykorzystywany w celu skierowania połączenia telefonicznego przez
sieć wskazanego dostawcy usług, wybrany bezpośrednio przed numerem telefonicznym.
9 . Numer poboczny MSN, DDI - numer bezpośrednio związany z Krajowym Numerem Telefonicznym.
Korzystanie z numeru pobocznego możliwe jest tylko przy posiadaniu Krajowego Numeru Telefonicznego.
10. Numer Tymczasowy – numer, który zostanie przydzielony Abonentowi do czasu uruchomienia Krajowego
Numeru Telefonicznego.
11. NT - urządzenie umożliwiające korzystanie z usługi ISDN.
12. Usługa Internetowa polega na zestawieniu stałego połączenia z siecią Internet. Minimalna gwarantowana
jakość usługi internetowej to 0,5MBit/s. Usługa Internetu mobilnego polega na zestawieniu mobilnego
połączenia z siecią Internet za pomocą modemu. Abonent może korzystać z usługi Internetu mobilnego, pod
warunkiem, że znajduje się w obrębie zasięgu tej technologii. W ramach usługi Internet mobilny Operator
świadczy usługę w ramach limitu transmisji danych, na który Abonent zawarł Umowę. Operator niezwłocznie
informuje Abonenta o fakcie wyczerpania limitu danych.
13. Abonent – konsument, który jest w zasięgu sieci Operatora i posiada obowiązująca Umowę.
1 4 . Operator – Euronet Norbert Saniewski Spółka Jawna z siedzibą w Ignatki Osiedle, ul. Leśna 1,
16-001 Kleosin, wpisana do KRS 0000496015, NIP 542–27–61–356, REGON 052124262.
15. BOK – Biuro Obsługi Klienta mieszczące się w Białymstoku przy ul. Upalnej 5A lok. 4 i w Łapach przy ul.
Głownej 32 lok. 10.
16. E-faktura – faktura dostarczana za zgodą Abonenta za pomocą elektronicznych środków przekazu na adres
e-mail wskazany przez Abonenta.
17. Terminowa płatność – Opłata za abonament zgodnie z datą płatności do 10-go każdego miesiąca dokonana
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na rachunek bankowy Operatora wskazany w umowie, lub w Biurze Obsługi Klienta.
18. Telefon Extra GSM Standardowy - świadczenie usługi telefonii obejmuje połączenia telefoniczne:
do wszystkich sieci komórkowych, połączenia z numeracją skróconą, połączenia w ruchu ręcznym
i półautomatycznym, na bezpłatne numery alarmowe, do Biura Numerów i na infolinie. Zakres usługi GSM
Extra obejmuje dodatkowo usługę SMS, MMS i usługę transmisji danych 3GB, 6BGB lub 7GB w zależności od
wybranego abonamentu.
1 9 . Telefon Extra GSM Optymalny - świadczenie usługi telefonii obejmuje połączenia telefoniczne:
do wszystkich sieci komórkowych, rozmowy telefoniczne stacjonarne, do sieci inteligentnej, do sieci
przywoławczych, połączenia z numeracją skróconą, połączenia w ruchu ręcznym i półautomatycznym,
na bezpłatne numery alarmowe, do Biura Numerów i na infolinie. Zakres usługi GSM Extra obejmuje
dodatkowo usługę SMS, MMS i usługę transmisji danych 7GB, 10GB lub 15GB w zależności od wybranego
abonamentu.
20. Telefon Extra GSM Komfortowy - świadczenie usługi telefonii obejmuje połączenia telefoniczne: lokalne,
międzystrefowe, do wszystkich sieci komórkowych, telefoniczne, do sieci inteligentnej, do sieci
przywoławczych, połączenia z numeracją skróconą, połączenia w ruchu ręcznym i półautomatycznym, na
bezpłatne numery alarmowe, do Biura Numerów i na infolinie. Zakres usługi GSM Extra obejmuje dodatkowo
usługę SMS, MMS
i usługę transmisji danych 10GB, 20GB lub 30GB w zależności od wybranego
abonamentu.
21. Telefon Extra GSM No Limit All - świadczenie usługi telefonii obejmuje połączenia telefoniczne: lokalne,
międzystrefowe, do wszystkich sieci komórkowych, telefoniczne, do sieci inteligentnej, do sieci
przywoławczych, połączenia z numeracją skróconą, połączenia w ruchu ręcznym i półautomatycznym, na
bezpłatne numery alarmowe, do Biura Numerów i na infolinie. Zakres usługi GSM Extra obejmuje dodatkowo
usługę SMS, MMS
i usługę transmisji danych 45GB.

§3. Usługi dostępne w ramach Promocji
1. W ramach niniejszej Promocji Operator oferuje następujące Usługi:
1.1. Usługę Telefoniczną Extra GSM o parametrach wskazanych w tabeli 1.
2. Brak możliwości technicznych Operatora do świadczenia Usług w lokalizacji wskazanej w Umowie, powoduje
iż Umowa nie może zostać zawarta, a jeśli Umowę zawarto, spowoduje jej rozwiązanie.

§4. Opłaty abonamentowe
1. W ramach niniejszej Promocji Operator obniża opłaty aktywacyjne i abonamentowe za korzystanie z Usług
zgodnie z tabelami poniżej.
1.1 Promocja udzielana jest w przypadku nie zalegania z opłatami na rzecz Operatora (terminowa płatność
do 10-go km.). Informujemy, że w przypadku braku terminowej płatności, Abonent może utracić promocję
również w kolejnym okresie rozliczeniowym. Promocja zostanie przyznana ponownie, jeśli kolejna płatność
zostanie uiszczona w terminie. Rabat za terminową płatność za Usługi zostaje udzielony w wysokości 6,00 zł
miesięcznie.
2 . W przypadku wyboru faktury w formie elektronicznej (e-faktury) udzielony zostaje rabat na abonament
za Usługi wysokości 5,00 zł bruto miesięcznie.
3. Rabat. W Abonamencie może być uwzględniony rabat za zgody marketngowe w wysokości 5,00 zł bruto.
Naliczany jest on, gdy Abonent wyrazi wszystkie zgody na działania marketngowe zaproponowane przez
Operatora. W przypadku wycofania którejkolwiek w tych zgód, Abonent traci ten rabat. Po ponownym
wyrażeniu kompletu zgód, Abonament będzie naliczany proporcjonalnie do okresu ważności wszystkich zgód w
Cyklu Rozliczeniowym.
4. Ceny bruto za Usługi Telefonii Extra GSM z uwzględnieniem rabatu za terminową płatność, skorzystanie z
e-faktury i udzielenia rabatu za zgody marketngowe.

Usługa Telefonii Extra GSM
SOLO (1 karta SIM)

Okres
Opłata
Opłata
zobowiązania abonamentowa aktywacyjna
promocyjnego
przy umowie
na 24 m-ce

Upust udzielony
z tytułu
zobowiązania
promocyjnego

Standardowy
Rozmowy do
wszystkich sieci
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komórkowych
Rozmowy na
stacjonarne

0,22 zł

SMS

0,20 zł

MMS

0,50 zł/100KB

Internet LTE

3 GB

do 6 miesięcy
od 7 miesiąca

19,90 zł
24,90 zł

29 zł
-

1082,90 zł

do 6 miesięcy
od 7 miesiąca

24,90 zł
29,90 zł

29 zł
-

1052,90 zł

do 6 miesięcy
od 7 miesiąca

29,90 zł
39,90 zł

29 zł
-

872,90 zł

Optymalny
Rozmowy do
wszystkich sieci
komórkowych
Rozmowy na
stacjonarne

No Limit
No Limit

SMS

No Limit

MMS

0,50 zł/100KB

Internet LTE

7 GB

Komfortowy
Rozmowy do
wszystkich sieci
komórkowych

No Limit

Rozmowy na
stacjonarne

No Limit

SMS

No Limit

MMS

No Limit

Internet LTE

10 GB

Usługa Telefonii Extra GSM
DUET (2 karty SIM)

Okres
Opłata
Opłata
zobowiązania abonamentowa aktywacyjna
promocyjnego
przy umowie
na 24 m-ce

Upust udzielony
z tytułu
zobowiązania
promocyjnego

Standardowy
Rozmowy do
wszystkich sieci
komórkowych

No Limit

Rozmowy na
stacjonarne

No Limit

SMS

0,20 zł

MMS

0,50 zł/100KB

Internet LTE

6 GB
(3GB+3GB)

24 mc-e

44,90 zł

58,00 zł
-

1145,80 zł

24 mc-e

54,90 zł

58,00 zł

1145,80 zł

Optymalny
Rozmowy do
wszystkich sieci
komórkowych
Rozmowy na
stacjonarne

No Limit
No Limit

SMS

No Limit

MMS

0,50 zł/100KB

Internet LTE

10 GB
(3GB +7GB)

Komfortowy
Rozmowy do
wszystkich sieci
komórkowych
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Rozmowy na
stacjonarne

No Limit

SMS

No Limit

MMS

No Limit

Internet LTE

20 GB
(10GB + 10GB)

Usługa Telefonii Extra GSM
RODZINA (3 karty SIM)

24 mc-e

74,90 zł

58,00 zł

1145,80 zł

Okres
Opłata
Opłata
Upust udzielony z
zobowiązania abonamentowa aktywacyjna
tytułu
promocyjnego
zobowiązania
przy umowie
promocyjnego
na 24 m-ce

Standardowy
Rozmowy do
wszystkich sieci
komórkowych
Rozmowy na
stacjonarne

No Limit
0,22 zł

SMS

0,20 zł

MMS

0,50 zł/100 KB

Internet LTE

7 GB
(1GB + 3GB +
3GB)

24 m-ce

54,90

87,00 zł
-

1718,70 zł

24 m-ce

69,90 zł

87,00 zł
-

1718,70 zł

24 m-ce

89,90 zł

87,00 zł
-

1718,70 zł

24 m-ce

109,90 zł

87,00 zł
-

1718,70 zł

Optymalny
Rozmowy do
wszystkich sieci
komórkowych
Rozmowy na
stacjonarne

No Limit
No Limit

SMS

0,20 zł

MMS

0,50 zł/100 KB

Internet LTE

15 GB
(1GB + 7GB +7GB)

Komfortowy
Rozmowy do
wszystkich sieci
komórkowych
Rozmowy na
stacjonarne

No Limit
No Limit

SMS

No Limit

MMS

0,50 zł/100 KB

Internet LTE

30 GB
(10GB + 10B
+10GB)

No Limit All
Rozmowy do
wszystkich sieci
komórkowych

No Limit

Rozmowy na
stacjonarne

No Limit

SMS

No Limit

MMS

No Limit

Internet LTE

45 GB
(15GB + 15GB
+15GB)
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Tabela 1. Ceny bruto za Usługi Telefon Extra GSM z uwzględnieniem rabatu za terminową płatność, skorzystanie z e-faktury i rabat
za zgody marketngowe

10.1. W ramach niniejszej promocji Abonent Usługi Telefonicznej Extra GSM może nieodpłatnie przenieść
numer Telefon Extra GSM (geografczny) od innego operatora.
11. Ceny pozostałych połączeń nie wyszczególnionych w tabeli są zgodne z cennikiem pozostałych połączeń
telefonicznych znajdującym się na stronie internetowej Operatora.
12. Pozostałe postanowienia.
12.1. Podpisana Umowa po okresie na który została podpisana przechodzi automatycznie w umowę na czas
nieokreślony, a wysokość dotychczasowych opłat będzie zgodna z taryfą ogólną cennika.
12.2.2. Abonent może wypowiedzieć Umowę na Usługę Telefon Extra GSM gdy skorzystał z oferty promocyjnej
na czas określony 24 w każdym czasie za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec
miesiąca kalendarzowego. Rozwiązanie Umowy dla swojej skuteczności wymaga formy pisemnej
z dostarczeniem do Biura Obsługi Klienta.
12.3.1. W przypadku gdy skuteczny okres wypowiedzenia Umowy następuję po czasie na jaki została zawarta
Umowa Abonent zobowiązuje się do zwrotu urządzeń będących własnością Operatora w terminie 7 dni do BOK.
12.3.2. W przypadku wcześniejszego rozwiązania Umowy niż zadeklarowany przez Abonenta okres wskazany
w SWP Abonent jest zobowiązany do zapłaty kwoty Upustu udzielonego z tytułu zobowiązania promocyjnego
w przypadku wcześniejszego zawarcia Umowy na czas określony, pomniejszonej o jej proporcjonalną wartość
za okres od dnia aktywacji usługi do dnia rozwiązania Umowy. Abonent zobowiązany jest do zwrotu urządzeń
będących własnością Operatora w terminie do 7 dni od rozwiązanie umowy, do Biura Obsługi Klienta.
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