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Regulamin Promocji Internet Viva 1
I.
Organizator
Promocja Internet Viva 1 („Promocja”) organizowana jest przez Next Mobile Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie, ul. W. Rzymowskiego 31, 02-697 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000696335, NIP: 5213795782, REGON: 368360006, kapitał zakładowy w wysokości: 40.000,- złotych,
wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod
numerem 12207, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego ( „Next Mobile” lub
„Organizator”).
II. Warunki uczestnictwa w Promocji
Promocja skierowana jest do:
1. Konsumentów, tj. osób fizycznych zawierających umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną działalnością zawodową
lub gospodarczą,
2. przedsiębiorców, tj. osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, osób prawnych, jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną oraz innych osób lub
podmiotów posiadających numer REGON,
którzy w okresie obowiązywania Promocji zawrą z Next Mobile umowę/y o świadczenie usług telekomunikacyjnych („Umowa”)
na czas określony lub czas nieokreślony, stając się Abonentami.
III.
Warunki Promocji
1. Abonent, który w okresie obowiązywania Promocji zawrze Umowę zgodnie z niniejszym Regulaminem Promocji, może
skorzystać z następujących promocyjnych warunków korzystania z Usług:
Abonament

30 GB Dzik

Rabat podstawowy na Abonament w wysokości miesięcznej
Upust za zgody marketingowe, z zastrzeżeniem terminowego
regulowania płatności należności wynikających z Rachunku
Telefonicznego
Upust za e-fakturę, z zastrzeżeniem terminowego regulowania
płatności należności wynikających z Rachunku Telefonicznego
Wysokość Abonamentu po uwzględnieniu rabatu podstawowego na
Abonament, upustu za zgody marketingowe oraz upustu za efakturę, z zastrzeżeniem terminowego regulowania płatności
wynikających z Rachunku Telefonicznego
Wysokość Abonamentu po uwzględnieniu rabatu podstawowego na
Abonament dla Abonentów, którzy nie wyrazili zgód
marketingowych albo nie korzystają z usługi e-faktura, z
zastrzeżeniem terminowych płatności należności wynikających z
Rachunku Telefonicznego
Wysokość Abonamentu po uwzględnieniu rabatu podstawowego na
Abonament dla Abonentów, którzy nie wyrazili zgód
marketingowych i nie korzystają z usługi e-faktura lub w przypadku
braku terminowych płatności należności wynikających z Rachunku
Telefonicznego
Pakiet transmisji danych w kraju w Abonamencie

29,71 PLN

100 GB + 200 GB
Słoń
87,71 PLN

6,15 PLN

6,15 PLN

6,15 PLN

6,15 PLN

39,99 PLN

49,99 PLN

46,14 PLN

56,14 PLN

52,29 PLN

62,29 PLN

30 GB Dzik

100 GB + 200 GB
(DZIEŃ + NOC)

niedostępny

niedostępny

2,95 PLN
12,05 PLN

2,95 PLN
12,05 PLN

Pakiet transmisji danych w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii,
Wielkiej Brytanii, Islandii, Lichtensteinie w Abonamencie
Upust na opłatę miesięczna za Publiczny Statyczny adres IP
Opłata miesięczna za Publiczny Statyczny adres IP po upuście
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2. W ramach Promocji Abonent uzyskuje przy zawarciu Umowy na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Promocji
jednorazowo rabat na Opłatę Aktywacyjną w wysokości 79,01 PLN. Wysokość Opłaty Aktywacyjnej po uwzględnieniu rabatu
wynosi: 19,99 PLN.
3. Kwoty wskazane w Regulaminie Promocji są kwotami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i są powiększone o wysokość
należnego podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości 23 %.
4. Opłaty nieokreślone w niniejszym Regulaminie Promocji naliczane są zgodnie z Cennikiem Oferty Internet.
5. Upust za zgody marketingowe udzielany jest wyłącznie tym Abonentom, którzy wyrazili i podtrzymują przez cały czas trwania
danego Okresu Rozliczeniowego zgody na:
1) otrzymywanie informacji handlowych o produktach, usługach, konkursach i akcjach promocyjnych, zarówno w formie
telefonicznej, jak i środkami komunikacji elektronicznej: e-mailem, SMS’em, MMS’em,
2) przetwarzanie przez Next Mobile w czasie obowiązywania Umowy danych transmisyjnych i lokalizacyjnych w celach
marketingu usług telekomunikacyjnych,
3) wykorzystywanie przez Next Mobile telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów
wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.
6. Upust za zgody marketingowe naliczany jest wyłącznie tym Abonentom, którzy mieli aktywne zgody marketingowe wskazane
powyżej. Upust naliczany jest za każdy Okres Rozliczeniowy następujący po Okresie Rozliczeniowym, w którym Abonent miał
aktywne zgody marketingowe. W przypadku odwołania którejkolwiek ze zgód marketingowych, Abonent traci prawo do
upustu za zgody marketingowe, a należny Abonament nie będzie obniżony o miesięczną kwotę upustu w wysokości, o której
mowa w Tabeli w pkt 1 powyżej. Upust za zgody marketingowe zostanie ponownie naliczony w przypadku ponownego
wyrażenia wszystkich zgód marketingowych. Ponowne przyznanie upustu następuje w kolejnym Okresie Rozliczeniowym po
spełnieniu warunków do jego naliczenia.
7. Upust za e-fakturę naliczany jest wyłącznie tym Abonentom, którzy w okresie obowiązywania Umowy aktywowali usługę efaktura i korzystają z niej zgodnie z Regulaminem usługi e-faktura. Upust naliczany jest za każdy zakończony Okres
Rozliczeniowy, w którym Abonent korzystał z usługi e-faktura. W przypadku rezygnacji z usługi e-faktura, Abonent traci prawo
do przedmiotowego upustu, a należny Abonament nie będzie obniżony o miesięczną kwotę upustu w wysokości, o której
mowa w Tabeli w pkt 1 powyżej. Upust za e-fakturę zostanie ponownie naliczony w przypadku ponownego rozpoczęcia
korzystania z usługi e-faktura. Ponowne przyznanie upustu następuje w kolejnym Okresie Rozliczeniowym po rozpoczęciu
korzystania z tej usługi.
8. Uprawnienie do uzyskania upustu za zgody marketingowe oraz upustu za e-fakturę uzależnione jest od terminowego
regulowania należności wynikających z Rachunku Telefonicznego. W przypadku opóźnień w regulowaniu płatności
wskazanych w Rachunku Telefonicznym upust za zgody marketingowe oraz upust za e-fakturę nie będą naliczane mimo
spełnienia przez abonenta warunków wskazanych w pkt 5, 6 i 7 powyżej.
9. W niniejszej Promocji nie są dostępne Usługi w Roamingu Międzynarodowym.
10. W ramach Promocji Abonent uzyskuje przy zawarciu Umowy na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie
Promocji, prawo do zakupu dodatkowych pakietów transmisji danych, z upustami w stosunku do Cennika Oferty Internet,
za cenę:
1) Dodatkowy pakiet transmisji danych o wielkości 5 GB: upust w wysokości: 15,78 PLN - cena po upuście 17,22 PLN,
2) Dodatkowy pakiet transmisji danych o wielkości 15 GB: upust w wysokości: 58,40 PLN - cena po upuście 24,60 PLN,
3) Dodatkowy pakiet transmisji danych o wielkości 100 GB: w cenie 43,05 PLN.
IV.
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie określenia pisane wielką literą niezdefiniowane odmiennie w niniejszym Regulaminie Promocji mają znaczenie
określone w Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych oraz Cenniku Oferty Internet.
2. Odwołanie niniejszej Promocji nie ma wpływu na warunki świadczenia Usług na rzecz Abonentów, z którymi zostały zawarte
Umowy zgodnie z niniejszym Regulaminem Promocji.
3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu Promocji mają zastosowanie postanowienia Umowy,
Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych, Cennika Oferty Internet oraz odpowiednie przepisy prawa
powszechnie obowiązującego, w szczególności Prawa Telekomunikacyjnego.
4. Niniejszy Regulamin Promocji dostępny jest na Stronie internetowej.
5. Niniejsza Promocja obowiązuje od dnia 01 stycznia 2022 r. aż do odwołania.
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