REGULAMIN PROMOCJI „Szybsze BSA 2022”
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem promocji „Szybsze BSA 2022”, zwanej dalej „Promocją”, jest SferaNET S.A. z siedzibą w
Bielsku-Białej, adres siedziby: ul. PCK 8, 43-300 Bielsko-Biała, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000464462, REGON: 072888096, NIP: 9372408825, kapitał zakładowy: 7.740.223 zł (w
całości opłacony), hurt@sferanet.pl, www.sferanet.pl/hurt, zwana dalej „OSD”.
2. O ile niniejszy regulamin Promocji (zwany dalej „Regulaminem Promocji”) wyraźnie nie stanowi inaczej,
wszelkie pojęcia i zwroty użyte w Regulaminie Promocji z dużej litery należy rozumieć zgodnie z
postanowieniami UMOWY RAMOWEJ O DOSTĘPIE TELEKOMUNIKACYJNYM do sieci zrealizowanych dla
gospodarstw domowych wykonanych w ramach projektu POPC.01.01.00-0046/17 (dalej jako „Umowa”).
3. Promocja ma charakter czasowy - obowiązuje od dnia 15.12.2022 r. do dnia 14.12.2023 r. OSD zastrzega sobie
prawo do wydłużenia okresu obowiązywania Promocji oraz prawo do jej wcześniejszego zakończenia, jeżeli z
przyczyn technicznych nie będzie miał możliwości świadczenia Usługi BSA w warunkach promocyjnych.
Ewentualne wcześniejsze zakończenie Promocji nie będzie skutkowało utratą uprawnień nabytych przez jej
uczestników w okresie obowiązywania Promocji i w związku z udziałem w Promocji.
4. W Promocji może wziąć udział podmiot, zwany dalej „OK”, który spełni łącznie wszystkie poniższe warunki:
1) jest przedsiębiorcą telekomunikacyjnym wpisanym do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych
prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej;
2) zawarł lub zawrze - w celu skorzystania z Promocji - Umowę z OSD;
3) złoży do OSD w okresie obowiązywania Promocji – po zawarciu Umowy – na zasadach określonych w
Umowie, Zamówienie na Usługę BSA dotyczące uruchomienia Usługi BSA i w treści Zamówienia na
Usługę BSA, w części określającej Szczegóły zamówienia, w polu „Uwagi” wskaże, że chce skorzystać z
Promocji oraz poda nazwę Promocji.
5. Promocja dotyczy wyłącznie Usługi BSA, a jej zakres opisano w Tabeli 1.
§ 2. Zasady Promocji
1. W ramach Promocji OK otrzymuje możliwość skorzystania z wyższych przepustowości dla Usługi BSA za taką
samą opłatą miesięczną, jaką aktualnie przewiduje CENNIK USŁUG do Warunków ramowych dla dostępu do
infrastruktury budowanej w ramach projektu „Sieć szerokopasmowa w powiecie bielskim i cieszyńskim”
realizowanego w ramach Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do
szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” w ramach Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa na lata 2014-2020 (dalej jako „Cennik standardowy”) dla Usługi BSA w poszczególnych
przepustowościach, zgodnie z Tabelą 1, zawierającą Cennik promocyjny.
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Tabela 1 – Cennik promocyjny

Usługa BSA dla dostępu
na poziomie IP
Niezarządzany

Usługa BSA dla dostępu
na poziomie Ethernet

Przepustowość
według Cennika
standardowego

Przepustowość według
Cennika promocyjnego

Opłata miesięczna
netto

180/10 Mb/s

400/100

34,00 zł

280/15 Mb/s

600/100

42,00 zł

380/20 Mb/s

800/100

50,00 zł

180/10 Mb/s

400/100

30,00 zł

280/15 Mb/s

600/100

37,00 zł

380/20 Mb/s

800/100

42,00 zł

2. Brak spełnienia warunków opisanych w § 1 ust. 4 Regulaminu Promocji spowoduje, że dane Zamówienie na
Usługę BSA będzie realizowane na warunkach niepromocyjnych, zgodnie z Cennikiem standardowym.
3. OK, w każdym Zamówieniu na Usługę BSA, w którym chce skorzystać z Promocji, musi zamieścić informację, o
której mowa w § 1 ust. 4 pkt 3 Regulaminu Promocji. Brak zamieszczenia takiej informacji w danym
Zamówieniu na Usługę BSA przed jego otrzymaniem przez OSD równoznaczny jest z brakiem spełnienia
warunków opisanych w § 1 ust. 4 Regulaminu Promocji.
4. Rezygnacja z udziału w Promocji przez OK, który uprzednio zdecydował się z niej korzystać, odbywa się poprzez
złożenie przez tego OK Zamówienia na Usługę BSA dotyczącego rezygnacji z Usługi BSA świadczonej na
warunkach Promocji.
§ 3. Postanowienia końcowe
1. Regulamin Promocji opracowano na podstawie ZASAD STOSOWANIA PROMOCJI do Warunków ramowych dla
dostępu do infrastruktury budowanej w ramach projektu „Sieć szerokopasmowa w powiecie bielskim i
cieszyńskim” realizowanego w ramach Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości
dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” w ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
2. Regulamin Promocji jest integralną częścią Umowy Szczegółowej w zakresie Usługi BSA, zawartej na podstawie
Zamówienia na Usługę BSA, o którym mowa w § 1 ust. 4 pkt 3 Regulaminu Promocji.
3. Regulamin Promocji dostępny jest na ogólnodostępnym portalu www, dostępnym pod adresem:
https://sferanet.pl/oferta-hurtowa-dla-gospodarstw-domowych.
4. Regulamin Promocji wchodzi w życie z dniem publikacji w miejscu określonym w § 3 ust. 3 powyżej.
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