Szczegółowe Warunki Promocji SQS aDSL Max
1. Ogólne warunki Promocji
1.1. Promocja trwa od dnia 1.01.2012 r. do 30.09.2012 r.
1.2. Firma SQS Polska zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu obowiązywania Promocji.
1.3. Z Promocji może skorzystać wyłącznie Nowy Abonent.
1.4. Promocja dotyczy wyłącznie Umów zawieranych na czas 24 Okresów Rozliczeniowych.
1.5. Wszystkie ceny podane w dokumencie są cenami netto. Do cen należy doliczyć podatek VAT
według obowiązującej stawki.
2. Definicje
2.1. Usługa Internetowa (Internet) – usługa stałego dostępu do internetu realizowana wyłącznie
w oparciu o technologię CU, LLU lub CU VDSL.
2.2. LLU – technologia, w której świadczona jest Usługa Internetowa, świadczone przez
Operatora na łączu Telekomunikacji Polskiej SA poprzez dostęp do lokalnej pętli abonenckiej.
2.3. CU – technologia, w której świadczona jest przez Operatora Usługa Internetowa i/lub Usługa
Telefoniczna z wykorzystaniem łączy Netia SA opartych na technologii linii miedzianej.
2.4. CU VDSL – technologia, w której świadczona jest przez Operatora Usługa Internetowa
świadczona z wykorzystaniem łączy Netia SA opartych na technologii miedzianej, dająca
możliwość świadczenia Usługi Internetowej z prędkością pobierania danych do 50 Mbit/s. Do
korzystania z Usługi Internetowej konieczne jest posiadanie urządzenia router VDSL oferowanego
przez Operatora. Dostępność technologii ograniczona jest możliwościami technicznymi sieci.
2.5. Hot Spot – router bezprzewodowy będący własnością Operatora, udostępniony Abonentowi
w ramach Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie Usługi Internetowej w
ramach technologii LLU, CU.
2.6. Nowy Abonent – Abonent, który nie posiada obowiązującej Umowy w zakresie Usługi, na
którą ma być zawarta nowa Umowa.
2.7. Operator – SQS Polska, ul. Dietla 47 lok.1, 31-054 Kraków, NIP 739-252-23-39
2.8. Pozostałe terminy pisane wielką literą mają znaczenie określone w Regulaminie Świadczenia
Usług przez SQS Polska
3. Usługi dostępne w ramach Promocji
3.1. Usługę Internetową w wariancie do 4 Mbit/s, do , 10 Mbit/s, do 20 Mbit/s albo do 50 Mbit/s.
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.
4. Opłaty
4.1. W ramach niniejszej Promocji opłaty abonamentowe za korzystanie z Usług zostały obniżone
do 99 zł netto miesięcznie
4.2. Opłaty za nasze usługi naliczane są w miesięcznych Okresach Rozliczeniowych, które nie
muszą pokrywać się z miesiącem kalendarzowym. Okres Rozliczeniowy dla każdej z usług
wskazany jest na fakturze. Opłata za pierwszy niepełny Okres Rozliczeniowy jest naliczana
proporcjonalnie.
4.3. W ramach niniejszej Promocji jednorazowa opłata za aktywację Usług obniżona jest do 99 zł
5. Opłaty wyrównawcze
5.1.W ramach niniejszej Promocji udzielone zniżki są:
5.1.1. W zależności od wybranej Usługi, różnicą między miesięczną opłatą abonamentową
opisaną w Cenniku dla poszczególnych Usług a promocyjnymi opłatą miesięczną opisaną w
pkt 4.1.
5.1.2. W zależności od wybranej Usługi, różnicą między jednorazową opłatą aktywacyjną
opisaną w Cenniku dla poszczególnych Usług a promocyjną jednorazową opłatą
aktywacyjną opisaną w tabeli w pkt 5.2.
5.2. Cenniki Usług dostępnych w ramach Promocji dostępne są na www.sqspolska.pl
5.3. W przypadku rozwiązania Umowy zawartej na czas określony przez Abonenta lub przez

Operatora, z przyczyn leżących po stronie Abonenta, przed upływem 24 pełnych Okresów
Rozliczeniowych, Abonent zostanie obciążony Opłatą Wyrównawczą, w wysokości nie większej niż
suma przyznanych rabatów opisanych w pkt 5.1.1. i pkt 5.1.2.
6.4. Opłata Wyrównawcza będzie naliczana proporcjonalnie do okresu, jaki pozostał do końca
trwania Umowy, przy czym maksymalna kwota, jaka może zostać naliczona wynosi 500 zł.
7. Opłaty za Urządzenia
7.1. W przypadku zawarcia Umowy w zakresie Usługi Internetowej możliwe jest korzystanie z
urządzenia Hot Spot, bez dodatkowych opłat na okres trwania Umowy.
Urządzenie pozostaje własnością Operatora.
7.2. W przypadku zawarcia Umowy w zakresie Usługi Internetowej opartej na technologii CU
VDSL Operator przekaże do korzystania, bez dodatkowych opłat na czas trwania Umowy,
urządzenie router VDSL w celu umożliwienia świadczenia Usługi Internetowej. Urządzenie
pozostaje własnością Operatora.
7.3. Wszystkie urządzenia udostępniane w ramach Promocji na czas trwania Umowy pozostają
własnością Operatora i muszą zostać zwrócone w przypadku rozwiązania Umowy. Brak zwrotu
urządzenia będzie wiązał się z naliczeniem odpowiednich kar umownych.
8. Pozostałe opłaty
8.1. Miesięczna opłata za utrzymanie łącza wynosi 24,39 zł (dotyczy wyłącznie technologii LLU).
8.2. Zgodnie z Cennikiem dla Usługi Internetowej, w przypadku posiadania Usługi Internetowej i
braku na tym samym łączu Usługi Telefonicznej (świadczonej przez Operatora lub innego
dostawcę), będziemy co miesiąc naliczać opłatę za utrzymanie łącza w wysokości 29,99 zł.
8.2. Jednorazowa opłata za aktywację łącza nieaktywnego w technologii LLU w wysokości 199 zł.
Opłata ta jest pobierana niezależnie od opłaty aktywacyjnej za Internet.
9. Postanowienia końcowe
9.1. W przypadku odstąpienia przez Abonenta od Umowy:
9.1.1. Abonent zobowiązany jest do odesłania na koszt Operatora urządzenia Hot Spot i
routera VDSL.
9.1.2. W zakresie Usługi Internetowej opartej na technologii CU lub LLU Abonent
zobowiązany jest do odesłania na koszt własny urządzenia Netia Spot.
9.1.3. W zakresie Usługi Internetowej opartej na technologii CU VDSL Abonent zobowiązany
jest do odesłania na koszt własny urządzenia router VDSL.
9.2. Wszystkie urządzenia, o których mowa w pkt 9.1. należy odesłać w ciągu 14 dni od
odstąpienia, na adres: SQS Polska, ul. Łokietka 14, 30-016 Kraków
9.4. W przypadku niewypełnienia obowiązku zwrotu urządzeń, o którym mowa w pkt 9.2. Operator
ma prawo naliczyć Abonentowi karę umowną za każde niezwrócone urządzenie w wysokości:
9.4.1. W przypadku urządzenia Hot Spot – 399 zł.
9.4.2. W przypadku urządzenia router VDSL – 499 zł.
9.5. W przypadku zniszczenia lub utraty w trakcie trwania Umowy z winy Abonenta urządzeń
wskazanych w punkcie 9.1., Operator ma prawo naliczyć karę umowną z tytułu wymiany
urządzenia w wysokości 400 zł.
9.6. Opłata Wyrównawcza oraz kara umowna nie podlegają podatkowi VAT.
9.7. Abonent będzie zobowiązany do uiszczenia Opłaty Wyrównawczej oraz kary umownej w
terminie wskazanym w nocie debetowej.
9.8. Po zakończeniu okresu lojalnościowego Umowa przechodzi na czas nieokreślony, bez zmiany
wysokości opłat abonamentowych.

