POROZUMIENIE
w sprawie stosowania promocji na Usługi BSA
(promocja dla Nauczycieli)
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Porozumienie Nr _______

zawarte dnia: ____________ w Wysogotowie

zwane dalej „Porozumieniem”
pomiędzy:

INEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (kod: 60-211), ul. Klaudyny Potockiej 25, REGON 630239680,
NIP 779-10-02-618, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000056936, której dokumentacja przechowywana jest w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 630239680, NIP 779-10-02618, z pokrytym w całości kapitałem zakładowym w wysokości 679.600,00 zł,
zwanym dalej „OSD” lub „Operatorem Sieci Dostępowej”, reprezentowanym przez:
z
___________________-__________________
___________________-__________________
a
________________________ z siedzibą w ___________________, ul. ________________________,
________________, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
________________________, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy
_______________________, ________________________ Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, REGON:
________________________, NIP: ________________________, wysokość kapitału zakładowego
________________________zł, zwaną dalej „OK” lub „Operatorem Korzystającym”, reprezentowaną przez:
___________________-__________________
___________________-__________________

OSD lub OK zwani są również dalej każdy z osobna „Stroną” lub łącznie „Stronami” Porozumienia.
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Preambuła
Zważywszy, że:
1. Strony zawarły w dniu ... Umowę Ramową o Dostępie Telekomunikacyjnym do Sieci Szerokopasmowej
Wykonanej z Wykorzystaniem Środków Przyznanych w Ramach Działania 1.1 POPC (zwaną dalej
„Umową Ramową”);
2. OSD świadczy na rzecz OK m.in. Usługi BSA na warunkach określonych w Umowie Ramowej. Z tytułu
korzystania z Usług BSA OK uiszcza na rzecz OSD opłaty określone w Umowie Ramowej;
3. OSD chce oferować dla wszystkich operatorów korzystającym z Sieci OSD w tym dla swoich podmiotów
zależnych oraz własnej części detalicznej działającej w ramach jego przedsiębiorstwa promocyjne
warunki świadczenia Usług BSA na równych i niedyskryminujących zasadach, szczegółowo opisane w
niniejszym Porozumieniu, zaś OK chce z tych warunków promocyjnych skorzystać;
Strony postanowiły jak niżej:

§ 1. DEFINICJE
Poniższe użyte w niniejszym Porozumieniu, w tym w załącznikach do niniejszego Porozumienia,
terminy i skróty, mają następujące znaczenie:
Nauczyciel – osoba posiadająca Legitymację Służbową Nauczyciela dla nauczycieli zatrudnionych
na kartę nauczyciela w szkołach publicznych i niepublicznych realizujących program szkół
publicznych, wystawioną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 29
września 2006 r. w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela (Dz.U.
2006 nr 189 poz. 1393) lub inny dokument potwierdzający wykonywanie zawodu nauczyciela,
ważny w dniu podpisania umowy abonenckiej.
Okres Obowiązywania Promocji – okres od dnia 22 kwietnia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.
lub do daty późniejszej wskazanej przez OSD zgodnie z postanowieniami Porozumienia.
Okres Promocyjny – okres sześciu miesięcy od chwili uruchomienia Usługi Promocyjnej. Okres
Promocyjny liczony jest odrębnie dla każdej Usługi Promocyjnej.
Opłata Standardowa – opłata miesięczna z tytułu świadczenia danej Usługi BSA, w wysokości
określonej w Umowach, według stanu na dzień złożenia przez OK zamówienia tej Usługi BSA na
warunkach określonych w Porozumieniu.
Opłata Promocyjna – opłata miesięczna wnoszona przez OK na rzecz OSD z tytułu Usługi
Promocyjnej w wysokości 1 zł.
Usługa Promocyjna – Usługa BSA świadczona w Okresie Promocyjnym zamiast Usługi BSA
wskazanej w zamówieniu z zachowaniem parametrów jak dla symetrycznej Usługi BSA 1Gbps.
Terminy i skróty niezdefiniowane powyżej, i użyte w niniejszym Porozumieniu mają znaczenie
nadane im w Rozdziale 1 Umowy Ramowej.
§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
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Strony zgodnie postanawiają wprowadzić do dotychczasowej współpracy Stron na podstawie
Umowy Ramowej, warunki świadczenia Usług Promocyjnych, określone w niniejszym
Porozumieniu.
§ 3. ZAKRES I PRZEDMIOT PROMOCJI
1. Promocja dotyczy Usługi BSA, która:
a. jest uruchamiana w punkcie adresowym, w którym w ciągu ostatnich trzech miesięcy nie była
świadczona żadna usługa detaliczna lub hurtowa oraz;
b. jest wykorzystywana przez OK do świadczenia usługi detalicznej na rzecz Nauczyciela, przy
czym stroną umowy abonenckiej jest ten Nauczyciel oraz;
c. została zamówiona przez OK w Okresie Obowiązywania Promocji z zaznaczeniem, że
zamówienie dotyczy Usługi BSA objętej promocją.
2. Promocja polega na świadczeniu w Okresie Promocyjnym Usługi Promocyjnej, zamiast Usługi
BSA, o której mowa w ust. 1 powyżej i stosowaniu dla tej Usługi Opłaty Promocyjnej, zamiast
Opłaty Standardowej.
3. Opłata, o której mowa w Załączniku nr 5 do Umowy Ramowej – Załącznik produktowy Usługa
BSA w § 5 Opłaty, ust. 1, Tabela opłaty jednorazowe, z tytułu Aktywacji Usługi BSA dla Usługi
Promocyjnej wynosi 109 zł.
4. Po upływie Okresu Promocyjnego dla danej Usługi Promocyjnej, OSD świadczy na rzecz OK
Usługę BSA zgodną z zamówieniem, zamiast Usługi Promocyjnej i stosuje dla tej Usługi Opłatę
Standardową zamiast Opłaty Promocyjnej.
5. Zmiana parametrów Usługi BSA, o której mowa w ust. 1 powyżej, nie ma wpływu na bieg
Okresu Promocyjnego. W takim przypadku, postanowienia ust. 4 powyżej stosuje się
odpowiednio.
6. OSD ma prawo do wydłużenia Okresu Obowiązywania Promocji na jednakowych zasadach dla
wszystkich operatorów korzystających z sieci OSD, w tym dla swoich podmiotów zależnych oraz
własnej części detalicznej działającej w ramach jego przedsiębiorstwa, o czym informuje ich na
piśmie nie później niż miesiąc przed końcem dotychczasowego Okresu Obowiązywania
Promocji.
§ 4. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PROMOCJI
1. Warunkiem skorzystania z promocji przez OK jest wykorzystywanie Usług Promocyjnych
wyłącznie do świadczenia przez OK usług detalicznych na rzecz Nauczycieli na warunkach
preferencyjnych, poprzez świadczenie w Okresie Promocyjnym usług o parametrach
odpowiadających parametrom Usługi Promocyjnej, zaś wszelkie opłaty (w tym opłaty
jednorazowe) z tytułu świadczenia takiej usługi przez OK na rzecz Nauczycieli w Okresie
Promocyjnym nie mogą być wyższe niż opłaty pobierane przez OSD z tytułu świadczenia Usługi
Promocyjnej na rzecz OK.
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2. W celu świadczenia usługi detalicznej na rzecz danego Nauczyciela, OK może skorzystać tylko z
jednej Usługi Promocyjnej.
3. Usługa BSA, o której mowa w § 3 ust. 1 powyżej jest świadczona przez czas określony 24 pełnych
okresów rozliczeniowych liczonych od chwili zrealizowania Zamówienia na tą Usługę. Po
upływie tego okresu Usługa jest świadczona na warunkach określonych w Umowie Ramowej dla
Usługi BSA na czas nieokreślony, chyba że Strona, nie później niż miesiąc przed upływem
okresu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, oświadczy, że rezygnuje z Usługi wraz z upływem
tego okresu.
4. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, w przypadku zrezygnowania przez OK z Usługi BSA, o której
mowa w § 3 ust. 1 powyżej, przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 1 zdanie pierwsze
powyżej, OK jest zobowiązany do zapłaty na rzecz OSD pozostałych Opłat Promocyjnych i
Standardowych, które OK poniósłby na rzecz OSD gdyby korzystał z Usługi do końca tego
okresu.
5. OK ma prawo zrezygnować z Usługi BSA, o której mowa w § 3 ust. 1 powyżej bez podania
przyczyny i bez ponoszenia konsekwencji, o których mowa w ust. 4 powyżej, ze skutkiem na
koniec Okresu Promocyjnego. W tym celu OK składa do OSD oświadczenie o rezygnacji z Usługi
nie później niż miesiąc przed upływem Okresu Promocyjnego.
6. Na wniosek OSD, OK ma obowiązek w ciągu 10 dni roboczych, przedstawić dowód
potwierdzający, że Usługa Promocyjna jest wykorzystywana zgodnie z postanowieniami ust. 1
powyżej. Takim dowodem może być kopia umowy abonenckiej wraz z kopią dokumentu
potwierdzającego, że abonent jest Nauczycielem, przy czym OK może ujawnić fragmenty
umowy świadczące o spełnieniu przesłanek, o których mowa w ust. 1 w powyżej zachowując
poufność pozostałych postanowień umowy. Wszelkie dane przekazywane pomiędzy OSD i OK
podlegają ochronie stosownie do postanowień Rozdziału 7 Umowy Ramowej.
7. W przypadku nieprzedstawienia dowodów, zgodnie z ust. 6 powyżej oraz w przypadku wykrycia
przez OSD naruszenia przez OK warunków korzystania z Usługi Promocyjnej, o których mowa w
ust. 1 powyżej, OK na wezwanie OSD zapłaci karę umowną w wysokości 1000 zł za każdy taki
przypadek. Kara umowna, o której mowa w zdaniu poprzednim może być naliczona tylko raz w
odniesieniu do danej usługi świadczonej niezgodnie z postanowieniami Porozumienia.
§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Pozostałe opłaty i warunki świadczenia Usług BSA pozostają bez zmian i znajdują odpowiednie
zastosowanie do Usług Promocyjnych.
2. W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem mają zastosowanie postanowienia Umowy
Ramowej oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Formy pisemnej
wymagają również wszelkie oświadczenia o rozwiązaniu Porozumienia.
3. Porozumienie wygasa wraz z upływem okresu świadczenia ostatniej Usługi BSA, w odniesieniu
do której OK w Okresie Obowiązywania Promocji złożył zamówienie.
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4. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.

……………………………………………….
(data i podpis)

INEA S.A.
Adres korespondencyjny:
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84
62-081 Przeźmierowo

Adres rejestrowy:
ul. Klaudyny Potockiej 25
60-211 Poznań

……………………………………………….
(data i podpis)

KRS 0000056936 Sąd Rejonowy
Poznań-Nowe Miasto i Wilda,
VIII Wydział Gospodarczy

NIP: 7791002618 | REGON: 630239680
Kapitał zakładowy: 679.600,00 zł
BDO: 000010971

fiberhost.com

