REGULAMIN PROMOCJI INTERNET FreedomNet Dom II
stosowany przez Premium Mobile Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleja Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028
Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000746584, NIP: 9542746551, REGON: 243444059, kapitał zakładowy w wysokości: 16.619.800,00 PLN (w całości
opłacony), posiadającą status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, dalej jako: Premium Mobile.

§1
Niniejszy regulamin promocji (dalej „Regulamin Promocji”) umożliwia zawarcie na warunkach określonych w
niniejszym Regulaminie Promocji umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych lub aneksu do umowy o
świadczenie usług telekomunikacyjnych z Premium Mobile na czas określony 1 miesiąca w ramach dostępnego w
ofercie „Internet Premium Mobile” Pakietu Taryfowego Internet FreedomNet DOM.

§2
Oferta promocyjna (dalej „Oferta”) jest skierowana do:
a) osób fizycznych będących Konsumentami,
b) 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,
pod warunkiem, że w okresie obowiązywania Oferty zawrą z Premium Mobile w ramach Pakietu Taryfowego Internet
FreedomNet DOM dostępnego w ofercie „Internet Premium Mobile” umowę o świadczenie usług
telekomunikacyjnych na czas określony 1 miesiąca lub aneks do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych
przedłużający okres obowiązywania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych na czas określony 1 miesiąca
(dalej „Umowa”), w związku z czym będą Abonentami Premium Mobile.

§3
Wszelkie określenia pisane wielką literą niezdefiniowane odmiennie w niniejszym Regulaminie Promocji mają
znaczenie określone w Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Premium Mobile, Cenniku oferty
„Internet Premium Mobile” oraz Regulaminie Faktur Elektronicznych.

§4
Niniejsza Oferta jest ważna od dnia 7 czerwca 2021 r. aż do odwołania.
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§5
Abonent, który w okresie obowiązywania Oferty zawrze Umowę na warunkach określonych w Regulaminie Promocji,
może skorzystać z następujących promocji w ramach promocyjnego pakietu Freedom Net Dom II:

Tabela 1. Wysokość Abonamentu w Ofercie przy Umowie na czas określony 1 miesiąca:

Freedom Net Dom II
Wysokość Abonamentu

49,90 zł

Opłata za wydruk i wysłanie Faktury na adres korespondencji (wersja

6,15 zł

papierowa)

Tabela nr 2. Usługi dostępne w ramach promocyjnego Pakietu Taryfowego w ramach niniejszej Oferty:

Podstawowy pakiet transmisji danych 100GB dostępny w

dostępny bezpłatnie w ramach Abonamentu w

godzinach 8:01 - 00:59

niniejszej Ofercie

Nocny pakiet transmisji danych 200GB dostępny w

dostępny bezpłatnie w ramach Abonamentu w

godzinach 01:00 - 08:00

niniejszej Ofercie

Dodatkowy pakiet transmisji danych o wielkości 1GB

2,50 zł

Dodatkowy pakiet transmisji danych o wielkości 5GB

6,00 zł

Dodatkowy pakiet transmisji danych o wielkości 10GB

10,00 zł

Dodatkowy pakiet transmisji danych o wielkości 20GB

18,00 zł

§6
1.

Abonent Premium Mobile, który w okresie obowiązywania Oferty zawrze Umowę na warunkach określonych
w Regulaminie Promocji, ma możliwości korzystania z transmisji danych w technologii 5G w paśmie o
częstotliwości 2600 MHz lub w innym paśmie 5G dostępnym dla usług Premium Mobile.
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2.

W odniesieniu do usług transmisji danych w zakresie pobierania i wysyłanie danych szacunkowe maksymalne
prędkości pobierania i wysyłania danych w ramach usługi dostępu do Internetu dla technologii 5G aktualne
na dzień 06.05.2021 r. wynoszą 60 Mb/s dla wysyłania danych i 600 Mb/s dla pobierania danych.

3.

Do korzystania z promocji 5G konieczne jest posiadanie sprzętu obsługującego technologię 5G oraz
przebywanie w zasięgu sieci 5G. Lista sprzętu obsługującego technologie 5G dostępna na jest na stronie
www.premiummobile.pl/5G. Mapa zasięgu dostępna jest na stronie www.premiummobile.pl/zasieg W
przypadku zmiany oprogramowania danego sprzętu przez użytkownika lub jego aktualizacji przez producenta
sprzętu Premium Mobile nie ponosi odpowiedzialności za skutki z tym związane, w tym w szczególności
dotyczące możliwości korzystania z technologii 5G. Premium Mobile nie ponosi odpowiedzialności za
działania lub zaniechania producenta sprzętu, które ograniczają lub uniemożliwiają korzystanie z możliwości
wysyłania i odbierania danych w technologii 5G przy pomocy sprzętu obsługującego transmisję danych 5G.

4.

Możliwość korzystania z technologii 5G i prędkość przesyłania danych uzależniona jest od specyfikacji
technicznej telefonu lub modemu, zasięgu sieci operatora telefonii komórkowej, obciążenia stacji nadawczej,
siły odbieranego sygnału oraz warunków atmosferycznych.

5.

Możliwość korzystania z wysyłania i odbierania danych w technologii 5G nie jest dostępna w Roamingu
międzynarodowym.

1.

§7
Opłaty nieokreślone w Regulaminie Promocji naliczane są zgodnie z Cennikiem oferty „Internet Premium
Mobile”.

2.

Warunkiem korzystania z nocnego pakietu transmisji danych 200GB dostępnego w godzinach 01:00 - 08:00
jest posiadanie GB w ramach podstawowego pakietu transmisji danych. Ilość pozostałych do wykorzystania
GB z pakietu podstawowego można sprawdzić kodem USSD *136#.

3.

Promocji określonych w Regulaminie Promocji nie można łączyć z innymi promocjami określonymi w innych
regulaminach promocji lub warunkach takich promocji, chyba, że takie regulaminy lub warunki promocji
wyraźnie stanowią inaczej.

4.

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 %, chyba że co innego wynika
wyraźnie z treści Regulaminu Promocji.

5.

W celu umożliwienia Abonentowi skorzystania z warunków promocyjnych określonych w Regulaminie
Promocji, Premium Mobile może żądać od Abonenta przy zawarciu Umowy na warunkach określonych w
Umowie zapłaty Opłaty Aktywacyjnej oraz Abonamentu należnego za pierwszy Okres Rozliczeniowy w
wysokościach wskazanych w Regulaminie Promocji. Postanowienia niniejszego ustępu stosuje się do
zawierania Umowy na warunkach określonych w Regulaminie Promocji wyłącznie w punktach sprzedaży
Premium Mobile.
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§8
W przypadku przedłużenia czasu obowiązywania Umowy zawartej na warunkach niniejszego Regulaminu Promocji na
czas nieokreślony, Abonent zachowuje wszelkie uprawnienia do korzystania z warunków promocyjnych określonych
w niniejszym Regulaminie Promocji, w szczególności Premium Mobile gwarantuje niezmienność opłat i cen Usług
Premium Mobile, wynikających z niniejszego Regulaminu Promocji.

§9
W ramach niniejszej Oferty Abonent uzyskuje przy zawarciu Umowy na warunkach określonych w Regulaminie
Promocji jednorazowo rabat na Opłatę Aktywacyjną w wysokości: 70,00 zł. Wysokość Opłaty Aktywacyjnej po
uwzględnieniu ww. rabatu wynosi: 29,00 zł (23,58 zł bez VAT).

§ 10
1.

Odwołanie niniejszej Oferty nie ma wpływu na warunki świadczenia Usług Premium Mobile na rzecz
Abonentów, którym zostały przyznane promocje określone w niniejszym Regulaminie Promocji w czasie
obowiązywania Oferty.

2.

Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej www.premiummobile.pl.

3.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu Promocji mają zastosowanie postanowienia
Umowy, Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Premium Mobile, Cennika oferty „Internet
Premium Mobile” oraz odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawy
Kodeks Cywilny oraz Prawa Telekomunikacyjnego.

4.

W przypadku sprzeczności postanowień Cennika oferty „Internet Premium Mobile” z postanowieniami
Regulaminu Promocji, stosuje się postanowienia Regulaminu Promocji.

5.

Zasady świadczenia faktur elektronicznych określone są w Regulaminie Faktur elektronicznych.
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