Szczegółowe Warunki Promocji
„Ssam Net – BSA”
1. Ogólne warunki Promocji
1.1. Promocja trwa od 28.07.2014 r. do 30.06.2016 r. Zastrzegamy prawo do skrócenia czasu obowiązywania Promocji.
Komentarz:
Czas trwania Promocji oznacza, że tylko w okresie jej trwania Abonent może zawrzeć Umowę na jej warunkach. Abonenci, którzy zawarli Umowę
na warunkach Promocji korzystają z Usług na jej warunkach niezależnie od czasu trwania Promocji wskazanego powyżej.
1.2.	Z Promocji może skorzystać wyłącznie Nowy Abonent będący Konsumentem w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.
Prawo telekomunikacyjne (art. 2 ust. 18 Ustawy Prawo telekomunikacyjne), który zawrze z Operatorem Umowę Promocyjną na czas nieokreślony.
1.3. Wszystkie ceny podane w niniejszym dokumencie są cenami brutto.
2. Definicje
2.1.	Usługa Internetowa (Internet) – usługa stałego dostępu do internetu, realizowana w technologii BSA.
2.2. Usługa HBO GO – usługa telewizji kablowej, umożliwiająca dostęp do kanału HBO wraz z możliwością korzystania zbiblioteki filmów HBO GO poprzez sieć 			
			 internetową, np. z wykorzystaniem przeglądarki internetowej. Aktywacja Usługi następuje poprzez rejestrację użytkownika w serwisie HBO GO,
			 którego właścicielem jest HBO Česká Republika. Do poprawnego działania Usługi niezbędne jest łącze internetowe o przepustowości co najmniej 2 Mb/s.
2.3. Netia Spot – router bezprzewodowy, udostępniony Abonentowi w ramach Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w celu korzystania
			 z Usługi Internetowej. Netia Spot może aktywować w chwili przyłączenia Urządzenia do sieci Operatora, niezależny i odseparowany od punktu dostępu i sieci 		
			 wewnętrznej Abonenta, publiczny punkt dostępu WiFi. Publiczny punkt dostępu WiFi pozwala innym użytkownikom na połączenie się z siecią internet za 		
			 pośrednictwem łącza internetowego Abonenta. Zasady dostępu użytkowników do publicznego punktu dostępu WiFi określa Operator. Operator upublicznia dane 		
			 dotyczące lokalizacji publicznych punktów dostępu WiFi. Abonent może w każdym czasie dezaktywować publiczny punkt dostępu WiFi poprzez ustawienia 		
			konfiguracyjne Netia Spota.
2.4.	BSA – technologia świadczenia przez Operatora Usług, realizowanych na łączu Orange Polska S.A. w oparciu o Bitstream Access.
2.5.	Nowy Abonent – Abonent, który nie posiada w dniu rozpoczęcia Promocji obowiązującej Umowy w zakresie Usługi, na którą ma być zawarta nowa Umowa.
2.6.	Umowa Promocyjna – Umowa na warunkach promocyjnych określonych w niniejszych Szczegółowych Warunkach Promocji.
2.7. Operator – Netia SA, z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, 		
			 XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000041649, o kapitale zakładowym w wysokości 347 910 774 PLN opłaconym w całości,
			 NIP 526-02-05-575, REGON 011566374.
2.8. Pozostałe terminy pisane wielką literą mają znaczenie określone w Regulaminie Świadczenia Usług dla Abonentów DROPSS oraz w Cenniku oferty Dropss.
3. Usługi dostępne w ramach Promocji
3.1. W ramach niniejszej Promocji oferujemy następujące Usługi:
			3.1.1. Usługę Internetową w wariancie Szybki Internet Max 10, Szybki Internet Max 20.
Komentarz:
Internet w wariancie MAX to najszybszy możliwy internet na łączu, gwarantujący stabilne korzystanie z Usługi:
• z prędkością nie większą niż 10 Mb/s w taryfie Max 10
• z prędkością nie większą niż 20 Mb/s w taryfie Max 20
		 3.1.2.	Usługę HBO GO – dostępną wyłącznie z Usługą Internetową.
3.2.	Brak możliwości technicznych Operatora do świadczenia Usługi Internetowej w lokalizacji wskazanej w Umowie powoduje, iż Umowa nie może zostać zawarta,
a jeśli Umowę zawarto, Abonent ma prawo do odstąpienia od niej w całości lub w części dotyczącej danej Usługi, przy zachowaniu określonych w Umowie
warunków Usług, z których może korzystać w danej lokalizacji.
4. Opłaty abonamentowe
4.1.	W ramach niniejszej Promocji obniżamy opłaty abonamentowe za korzystanie z Usług, zgodnie z tabelami poniżej.
4.2.	W przypadku wyboru Rachunku w formie elektronicznej (e-FAKTURY) udzielamy dodatkowego rabatu na abonament za Usługę Internetową
w wysokości 5,00 zł w każdym Okresie Rozliczeniowym korzystania z e-FAKTURY, zgodnie z tabelami poniżej.
4.3. Dla Usługi Internetowej opłaty abonamentowe wynoszą:
Opłata od 1. Okresu Rozliczeniowego

Wariant Usługi
Szybki Internet Max 20

z rabatem za e-FAKTURĘ

bez e-FAKTURY

59,90 zł

64,90 zł

			
			W przypadku lokalizacji, gdzie występuje brak możliwości technicznych do świadczenia Usługi Internetowej w technologii BSA w wariancie Szybki Internet Max 20,
			 istnieje możliwość zakupu Usługi Internetowej w wariancie Szybki Internet Max 10, z cenami analogicznymi jak dla Wariantu Szybki Max 20.
Komentarz:
Abonent nie ponosi żadnej dodatkowej opłaty za utrzymanie łącza.
4.4.	Dla Usługi HBO GOopłaty abonamentowe wynoszą:
Usługa
HBO GO

Opłata przez pierwszy pełny Okres Rozliczeniowy

Opłata od 2. Okresu Rozliczeniowego

A

B

1,00 zł

25,00 zł

			 Aktywacja Usługi HBO GO musi nastąpić w ciągu 6 miesięcy od daty podpisania Umowy. Brak aktywacji w tym terminie lub rezygnacja z Usługi HBO GO skutkuje brakiem 		
			 możliwości skorzystania z Usługi HBO GO na warunkach opisanych powyżej. Rezygnacja z Usługi Internetowej lub rozwiązanie Umowy przez Operatora z winy Abonenta 		
			 oznacza rezygnację z usługi HBO GO.
Komentarz:
Opłaty za Usługę HBO GO pobieramy od momentu aktywacji Usługi HBO GO . Aktywacja HBO GO następuje poprzez rejestrację użytkownika w serwisie HBO GO
na stronie hbogo.pl, wymagającą podania dostarczonych przez nas identyfikatora Klienta oraz kodu aktywacyjnego.
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5. Opłaty aktywacyjne
5.1. W ramach niniejszej Promocji obniżamy opłaty za aktywację/konfigurację Usług.
			 Opłaty aktywacyjne/konfiguracyjne są naliczane jednorazowo z góry i wynoszą:
Usługa

Opłata

Internet

49,00 zł

HBO GO

1,00 zł

Netia Spot (aktywacja, konfiguracja)

129,00 zł

6. Opłaty za Urządzenia
	
6.1.	W przypadku zawarcia Umowy w zakresie Usługi Internetowej istnieje możliwość korzystania z Urządzenia Netia Spot,
bez dodatkowych opłat miesięcznych (w cenie Usługi Internetowej) na okres trwania Umowy.
7. Pozostałe postanowienia
7.1.	W przypadkach odstąpienia od Umowy z przyczyn wskazanych w pkt 3.2. Abonent zobowiązany jest do odesłania na koszt Operatora Urządzenia - Netia Spot,
w ciągu 14 dni od odstąpienia od Umowy.
7.2. W przypadku rozwiązania Umowy w zakresie Usługi Internetowej należy odesłać na koszt własny Urządzenie Netia Spot,
			 w ciągu 14 dni od dnia rozwiązania Umowy.
7.3.	W przypadku niewypełnienia obowiązku zwrotu Urządzenia - Netia Spot, mamy prawo naliczyć Abonentowi karę umowną w wysokości 150,00 zł.
7.4.	W przypadku zniszczenia lub utraty w trakcie trwania Umowy z winy Abonenta Urządzenia - Netia Spot mam prawo naliczyć opłatę z tytułu wymiany Urządzenia
w wysokości wskazanej w pkt 7.3. Powyższe nie dotyczy awarii lub wymiany Urządzenia po stronie Operatora.
7.5. W ramach Promocji Abonent nie będzie ponosił opłaty – Asysta konsultanta w okresie do 1.09.2014r.
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