
 

 

 

Regulamin Warunków Promocji:   
TELEFON 7GB (MNP) 24m za 14,99 zł 12 m i 29,99 zł/m + Bezpieczny Internet (05/20) 
1. Organizator Promocji: Dostawca usług. 

2. Nazwa Promocji: TELEFON 7GB (MNP) 24m za 14,99 zł 12 m i 29,99 zł/m + Bezpieczny Internet (05/20) (dalej: Promocja).  

3. Opis Promocji: Promocja umożliwia korzystanie z Usług: 

1) TELEFON,  

2) 7GB TELEFON,  

3) Bezpieczny Internet (TELEFON) – 1 Urządzenie (Bezpieczny Internet 1). 

4. Progi kwotowe dla usług o podwyższonej opłacie: Dostawca usług zapewnia Abonentowi możliwość określenia progów kwotowych dla usług o podwyższonej opłacie (tzw. usługi premium rate, SMS/MMS/WAP 

specjalne), które wynoszą 0, 35, 100 lub 200 zł. W przypadku, gdy Abonent nie określił progu kwotowego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wynosi on automatycznie 35 zł dla każdego Okresu 

Rozliczeniowego. 

5. Dokumenty dotyczące Promocji:  

- Umowa o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych – TELEFON (dalej: Umowa),  

- Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez ITI Neovision S.A. z dnia 12.12.2018 r. (dalej: Regulamin),  

- Cennik Usług Telekomunikacyjnych – TELEFON z dnia 26.05.2020 r. (dalej: Cennik),  

- Cennik Regulaminu Warunków Promocji TELEFON 7GB (MNP) 24m za 14,99 zł 12 m i 29,99 zł/m + Bezpieczny Internet (05/20),  

- Regulamin Szczegółowych Warunków świadczenia Usługi TELEFON z dnia 26.05.2020 r.,  

- Cennik Regulaminu Szczegółowych Warunków świadczenia Usługi TELEFON z dnia 26.05.2020 r.,  

- Regulamin Szczegółowych Warunków świadczenia Usługi 7GB TELEFON z dnia 26.05.2020 r., 

- Cennik Regulaminu Szczegółowych Warunków świadczenia Usługi 7GB TELEFON z dnia 26.05.2020 r., 

- Regulamin Szczegółowych Warunków świadczenia Usługi Bezpieczny Internet (TELEFON) z dnia 26.05.2020 r.,  

- Cennik Regulaminu Szczegółowych Warunków świadczenia Usługi Bezpieczny Internet (TELEFON) z dnia 26.05.2020 r. 

- Regulamin Szczegółowych Warunków świadczenia Usług połączeń międzynarodowych oraz roamingu międzynarodowego z dnia 26.05.2020 r.,  

- Cennik Regulaminu Szczegółowych Warunków świadczenia Usług połączeń międzynarodowych oraz roamingu międzynarodowego z dnia 26.05.2020 r.,  

- Regulamin Szczegółowych Warunków przenoszenia przydzielonego numeru telefonu przy zmianie dostawcy usług świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej z dnia 26.05.2020 r.,  

- Cennik świadczenia Usług w trakcie trwania przeniesienia numeru z dnia 26.05.2020 r., 

- Szczegółowe Warunki udzielania Rabatów. 

6. Okres obowiązywania Umowy: miesiąc zawarcia Umowy + 23 miesiące/miesiąc zawarcia Umowy + 22 miesiące - w zależności od dnia miesiąca, w którym Klient zawarł Umowę, szczegóły: patrz Cennik Regulaminu 

Warunków Promocji TELEFON 7GB (MNP) 24m za 14,99 zł 12 m i 29,99 zł/m + Bezpieczny Internet (05/20). 

7. Okres wypowiedzenia Umowy przez Abonenta: 1 miesiąc, zgodnie z Umową, Regulaminem. 

8. Rabaty: W ramach niniejszej Promocji mogą zostać Klientowi/Abonentowi udzielone Rabaty, zgodnie ze Szczegółowymi Warunkami udzielania Rabatów. 

9. Przekształcenie Umowy: umowa po okresie oznaczonym, w przypadku braku odmiennej decyzji Abonenta, przekształca się, zgodnie z Regulaminem, automatycznie w umowę na okres nieoznaczony, szczegóły 

patrz: Cennik Regulaminu Warunków Promocji TELEFON 7GB (MNP) 24m za 14,99 zł 12 m i 29,99 zł/m + Bezpieczny Internet (05/20). 

10. Okres obowiązywania Promocji: od 26.05.2020 r. do odwołania, z zachowaniem praw nabytych Abonentów. 

11. Zasady wyłączania Usług:  

1) Usługa TELEFON: brak możliwości wyłączenia poza przypadkami rozwiązania/wygaśnięcia Umowy.  

2) Usługi: 7GB TELEFON, Bezpieczny Internet 1: w przypadku zgłoszenia wyłączenia w trakcie Okresu gwarantowanego korzystania, wyłączenie nastąpi z końcem Okresu gwarantowanego korzystania. 

W przypadku zgłoszenia wyłączenia po Okresie gwarantowanego korzystania, wyłączenie nastąpi z końcem miesiąca, w którym dokonano zgłoszenia wyłączenia Usługi.  

12. Kwestie nieuregulowane: w kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Warunków Promocji zastosowanie będą miały postanowienia dokumentów wskazanych w ust. 5 niniejszego Regulaminu 

Warunków Promocji. 

13. Kolizja postanowień: W przypadku kolizji między postanowieniami zawartymi w dokumentach wymienionych w ust. 5 powyżej, a postanowieniami niniejszego Regulaminu Warunków Promocji, pierwszeństwo będą 

miały postanowienia niniejszego Regulaminu Warunków Promocji. 



 

Cennik Regulaminu Warunków Promocji  

TELEFON 7GB (MNP) 24m za 14,99 zł 12 m i 29,99 zł/m + Bezpieczny Internet (05/20)   
1. Zestawienie Opłat dla produktów i Usług świadczonych przez Dostawcę usług, określonych w Regulaminie Warunków Promocji TELEFON 7GB (MNP) 24m za 14,99 zł 12 m i 29,99 zł/m + Bezpieczny Internet (05/20). 

2. Wszystkie Opłaty określone w niniejszym Cenniku Regulaminu Warunków Promocji są cenami brutto w PLN (zawierają wynikający z przepisów prawa podatek od towarów i usług VAT. W Polsce stawka podatku VAT 

dla usług objętych niniejszym Cennikiem wynosi 23%). 

3. Opłatę aktywacyjną określa Tabela promocyjna 1. 

Tabela promocyjna 1 

Jednorazowa Opłata Aktywacyjna 19 zł 

4. Zestawienie Usług objętych Promocją, realizowanych przy użyciu numeru MSISDN tymczasowego, w procesie przenoszenia przydzielonego numeru telefonu przy zmianie dostawcy usług świadczonych w ruchomej 

publicznej sieci telekomunikacyjnej, określają Tabele promocyjne 2, 4, 5 poniżej. 

W chwili skutecznego przeniesienia numeru MSISDN, numer MSISDN tymczasowy zostaje dezaktywowany, a Abonent uzyskuje numer MSISDN docelowy. Od tego momentu Opłaty z tytułu korzystania z Promocji 

naliczane będą zgodnie z Tabelami promocyjnymi 3, 4, 5 poniżej. Opłaty naliczane będą w wysokości właściwej dla Okresu Rozliczeniowego, w trakcie którego nastąpiło skuteczne przeniesienie numeru MSISDN. 

Tabela promocyjna 2 – dla numeru MSISDN tymczasowego  

Usługi cykliczne  

Usługa/Opłata 

okres oznaczony Umowy okres nieoznaczony Umowy 

Okres gwarantowanego korzystania 

okres promocyjny 
od dnia zawarcia Umowy do dnia 
przeniesienia numeru, jednak nie 
dłużej niż do końca 4 miesiąca po 

miesiącu zawarcia Umowy 

kolejne 12 miesięcy 
do końca 23 miesiąca (po miesiącu Aktywacji)2 

albo 
do końca 22 miesiąca (po miesiącu Aktywacji)1 

Usługi Telekomunikacyjne3 

zgodnie z Cennikiem 

świadczenia Usług w trakcie 

trwania przeniesienia numeru 

z dnia 26.05.2020 r. 

9,99 zł miesięcznie* 19,99 zł miesięcznie* 19,99 zł miesięcznie* 

*Niniejsza kwota uwzględnia Rabaty w wysokości 10 zł miesięcznie, zgodnie ze Szczegółowymi Warunkami udzielania Rabatów. 

5. Zestawienie Usług objętych Promocją, realizowanych przy użyciu numeru MSISDN docelowego, w procesie przenoszenia przydzielonego numeru telefonu przy zmianie dostawcy usług świadczonych w ruchomej 

publicznej sieci telekomunikacyjnej, określają Tabele promocyjne 3, 4, 5  poniżej. 

Tabela promocyjna 3 – dla numeru MSISDN docelowego   

Usługi cykliczne - obowiązkowe 

Usługa/Opłata 

okres oznaczony Umowy okres nieoznaczony Umowy 

Okres gwarantowanego korzystania 

okres promocyjny 

do końca miesiąca, w którym 
nastąpiło przeniesienie numeru, 

w przypadku gdy przeniesienie 

numeru nastąpiło od trzeciego do 

ostatniego dnia miesiąca 

kalendarzowego, 

 jeżeli przeniesienie numeru 

nastąpiło nie później niż do końca 4 

miesiąca po miesiącu zawarcia 

Umowy 

do końca 12 miesiąca po miesiącu przeniesienia numeru 

w przypadku gdy przeniesienie numeru nastąpiło od trzeciego do 

ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego 

albo 

do końca  miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie numeru + 11 miesięcy 

w przypadku gdy przeniesienie numeru nastąpiło pierwszego lub drugiego 

dnia miesiąca kalendarzowego 

albo 

do końca 16 miesiąca po miesiącu zawarcia Umowy 

w przypadku, jeżeli przeniesienie numeru nastąpiło po upływie czwartego 

miesiąca po miesiącu zawarcia Umowy 

do końca 23 miesiąca (po miesiącu Aktywacji)2 

albo 
do końca 22 miesiąca (po miesiącu Aktywacji)1 

TELEFON 0 zł* 9,99 zł miesięcznie* 19,99 zł miesięcznie* 19,99 zł miesięcznie* 

*Niniejsza kwota uwzględnia Rabaty w wysokości 10 zł miesięcznie, zgodnie ze Szczegółowymi Warunkami udzielania Rabatów. 

 



Tabela promocyjna 4 – dla  numeru MSISDN tymczasowego/docelowego 

Usługi cykliczne - obowiązkowe 

Usługa/Opłata 

okres oznaczony Umowy okres nieoznaczony Umowy 

Okres gwarantowanego korzystania 

okres promocyjny 

od dnia zawarcia 
Umowy do dnia 

przeniesienia 
numeru, jednak nie 
dłużej niż do końca 

4 miesiąca po 
miesiącu zawarcia 

Umowy 

do końca miesiąca, 
w którym nastąpiło 

przeniesienie 
numeru, 

w przypadku gdy 

przeniesienie numeru 

nastąpiło od 

trzeciego do 

ostatniego dnia 

miesiąca 

kalendarzowego,  

jeżeli przeniesienie 

numeru nastąpiło nie 

później niż do końca 

4 miesiąca po 

miesiącu zawarcia 

Umowy 

do końca 12 miesiąca po miesiącu przeniesienia numeru 

w przypadku gdy przeniesienie numeru nastąpiło od trzeciego do 

ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego 

albo 

do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie numeru + 
11 miesięcy 

w przypadku gdy przeniesienie numeru nastąpiło pierwszego lub 

drugiego dnia miesiąca kalendarzowego 

albo 

do końca 16 miesiąca po miesiącu zawarcia Umowy 

w przypadku, jeżeli przeniesienie numeru nastąpiło po upływie 

czwartego miesiąca po miesiącu zawarcia Umowy 

do końca 23 miesiąca (po miesiącu Aktywacji)2 

albo 
do końca 22 miesiąca (po miesiącu Aktywacji)1 

7GB TELEFON brak Usługi 0 zł 5 zł miesięcznie 10 zł miesięcznie 10 zł miesięcznie 

Tabela promocyjna 5 – dla  numeru MSISDN tymczasowego/docelowego  

Usługi cykliczne - obowiązkowe 

Usługa/Opłata 

okres oznaczony Umowy okres nieoznaczony Umowy 

Okres gwarantowanego 

korzystania 
okres promocyjny 

okres promocyjny miesiąc Aktywacji + 1 miesiąc2 
albo 

miesiąc Aktywacji1 

do końca 23 miesiąca (po miesiącu Aktywacji)2 

albo 
do końca 22 miesiąca (po miesiącu Aktywacji)1 

Bezpieczny Internet 1 0 zł 3 zł miesięcznie 3 zł miesięcznie 

1W przypadku zawarcia Umowy pierwszego dnia miesiąca Aktywacji. 

2W przypadku zawarcia Umowy od drugiego do ostatniego dnia miesiąca Aktywacji.  
3Usługi Telekomunikacyjne świadczone przez Dostawcę usług z wyłączeniem Usługi transmisji danych. 

 

6. Ulgi:  

1) Opłata Aktywacyjna: 80 zł.  

Kwota ulgi stanowi różnicę między standardową Opłatą Aktywacyjną (wskazaną w Cenniku) oraz promocyjną Opłatą Aktywacyjną wskazaną w niniejszym Cenniku Regulaminu Warunków Promocji.  

2) TELEFON: 925 zł.  

3) 7 GB TELEFON: 415 zł.  

Kwota ulgi stanowi różnicę między Opłatą standardową za daną Usługę (wskazaną w Cennikach, Cennikach Regulaminów Szczegółowych Warunków) oraz najwyższą Opłatą promocyjną, wskazaną w niniejszym 

Cenniku Regulaminu Warunków Promocji (bez uwzględnienia Rabatów udzielanych zgodnie ze Szczegółowymi Warunkami udzielania Rabatów), pomnożoną przez liczbę miesięcy stanowiących Okres gwarantowanego 

korzystania dla danej Usługi.  

Szczegółowe zasady dotyczące zwrotu przez Abonenta udzielonych mu ulg, w przypadku przedterminowego rozwiązania Umowy, określone zostały w Paragrafie 16 ust. 9, 10 Regulaminu. 


