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Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

§ 1. Ogólne warunki Promocji 

1.Niniejszy Regulamin Szczegółowe Warunki Promocji VN „Mini Abonament” – zwany dalej Regulaminem promocji określa zasady przyznawania Abonentom 

preferencyjnych warunków korzystania z usług telekomunikacyjnych.  

2. Promocja VN „Mini Abonament” – zwana dalej Promocją, organizowana jest przez Voice Net Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Migdałowa 86, 35-232 

Rzeszów, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000305794, NIP: 5170253464, REGON: 180327649, kapitał zakładowy 50 000,00 zł, wykonująca działalność telekomunikacyjną na podstawie 

zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 7723 wydanym przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej – zwaną 

dalej „Operatorem”. 

3. Promocja trawa od  01.08.2014 do 30.10.2014 r. Operator zastrzega sobie prawo do przedłużenia i skrócenia obowiązującej Promocji.  

4. Z Promocji może skorzystać wyłącznie Abonent który zawrze z Operatorem Umowę Promocyjną na czas określony 24 pełnych Okresów Rozliczeniowych i w 

ramach tej Umowy skorzysta z co najmniej dwóch usług oferowanych przez Operatora. Jedną z usług, a których skorzysta Abonent stanowić musi usługa telefoniczna z 

taryfą Mini Abonament.   

5. Wszelkie podane ceny są cenami brutto.  

6. Minimalna gwarantowana jakość dla usługi to możliwość wykonywania połączeń.  

7. Umowa Promocyjna – Umowa na warunkach promocyjnych określonych w niniejszych Szczegółowych Warunkach Promocji. 

§ 2. Usługi dostępne  w ramach promocji 

1. W ramach niniejszej Promocji Operator świadczy Usługę telefoniczną z taryfą Mini Abonament. 

2. Brak możliwości technicznych Operatora do świadczenia Usługi 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. 

§ 3. Opłaty  

1.W ramach niniejszej Promocji w okresie obowiązywania Umowy Promocyjnej Operator w zakresie Usługi telefonicznej Mini Abonament gwarantuje obniżoną opłatę 

abonamentową, jeżeli Abonent korzysta także z co najmniej innej usługi. Abonament miesięczny wynosi 9.00 zł brutto. Dodatkowo płatne są wykonywane połączenia i 

usługi dodatkowe zamówione przez Abonenta.  

2.Ceny połączeń kształtują się następująco: 0,15 zł za minutę połączenia lokalnego, 0,15 zł za minutę połączenia międzystrefowego, 0,25 zł za minutę połączenia 

komórkowego. Pozostałe ceny połączeń określone są w Cenniku.  

3.Abonent zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Operatora tytułem wynagrodzenia za przyłączenie do sieci telefonicznej opłaty aktywacyjnej. Opłata 

aktywacyjne dla usługi telefonicznej wg Cennika wynosi 629 zł. Ulga przy zawarciu umowy na czas określony wynosi 600 zł.  

§ 4. Opłaty Wyrównawcze 

1. W przypadku rozwiązania Umowy zawartej na warunkach promocyjnych przez Abonenta lub przez Operatora, z przyczyn leżących po stronie Abonenta, przed 

upływem 24 pełnych Okresów Rozliczeniowych Abonent zobowiązany jest do zwrotu kwoty stanowiącej równowartość przyznanej ulgi pomniejszonej proporcjonalnie 

o wartość jaką stanowi przyznana ulga od dnia jej przyznania do dnia rozwiązania umowy. Maksymalna kwota, jaka może zostać naliczona dla usługi telefonicznej, 

wynosi 600 zł dla opłaty aktywacyjnej i 216 zł dla opłat abonentowych, łącznie maksymalna kwota ulgi która może być naliczona dla usługi telefonicznej wynosi 816 

zł. 

2. Opłata Wyrównawcza nie podlega podatkowi VAT. 

3. Abonent będzie zobowiązany do uiszczenia Opłaty Wyrównawczej w terminie 14 dni od doręczenia mu noty debetowej na rachunek bankowy wskazany w nocie 

debetowej.  

§ 5. Pozostałe postanowienia. 

1.Szczegółowe Warunki Promocji stanowią integralną część Umowy. Aby skorzystać z Promocji konieczne będzie zawarcie Umowy głównej o świadczenie usług 

telekomunikacyjnych.  

2. Wszelkie zapisy Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, które nie są sprzeczne z zapisami Szczegółowych Warunków Promocji obowiązują także 

Umowę Promocyjną.  

3.Cenniki Usług dostępne są na stronie internetowej pod adresem www.voice-net.pl. 
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