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1. Przedmiot Regulaminu 
1. Niniejszy Regulamin określa warunki oferty promocyjnej „Internet 300”. 
2. Niniejsza oferta promocyjna skierowana są do osób niebędących Abonentami Caritas, a także do Abonentów Caritas, 

którzy nie posiadają zaległości finansowych względem Caritas. 
3. Warunkiem skorzystania z powyższych ofert promocyjnych jest zawarcie z Caritas umowy o świadczenie usług 

telekomunikacyjnych na czas nieokreślony z możliwością jej wypowiedzenia przez każdą ze stron z zachowaniem z 
zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, liczonego od pierwszego dnia Okresu Rozliczeniowego następującego 
po Okresie Rozliczeniowym, w którym złożono wypowiedzenie.   

4. Wszystkie ceny w niniejszym Regulaminie są podane w złotych polskich i zawierają należny podatek od  towarów i usług. 
5. Oferty określone w niniejszym Regulaminie obowiązują od 1 listopada 2020 r. do ich odwołania. 
6. Opłaty nieokreślone w niniejszym Regulaminie naliczane są zgodnie z Cennikiem właściwym dla danej Taryfy. 
7. Promocje nie łączą się z innymi ofertami promocyjnymi Caritas, chyba że Regulamin stanowi inaczej. 
8. Ulgi określone w niniejszym Regulaminie naliczane są od kwot określonych w Cenniku właściwym dla danej Taryfy. 
9. W ramach niniejszej oferty promocyjnej nie są świadczone usługi w roamingu.  

2. Opłaty podstawowe 
Tabela nr 1 

Oferta Internet 300 

Wysokość abonamentu bez ulg 59,90 zł 

Ulga za E-Rachunek 5 zł 

Ulga za zgody marketingowe 5 zł 

Wysokość abonamentu z uwzględnieniem wszystkich ulg 49,90 zł  

 
Tabela nr 2 

Opłata aktywacyjna 29 zł 

3. Usługi dostępne w ramach Oferty Promocyjnej 
Tabela nr 3 

Usługi  Internet 300  

Usługa Internet 100 GB (od 8:01 do 00:59) + 200 GB (od 1:00 do 8:00) 

Opłaty za transmisje danych po wykorzystaniu pakietu 0,12 zł 
za każde rozpoczęte 100 kB 

1. W ramach oferty promocyjnej „ Abonent uzyskuje dostęp do usługi Internetu mobilnego przez punkt dostępu „Internet”. 
2. Dostęp do usługi „Internet” realizowany jest z maksymalną, dostępną w danej chwili prędkością do czasu osiągnięcia ilości 

GB określonej w Tabeli nr 3. 
3. Po wyczerpaniu pakietu GB dostępnego w ramach opłaty abonamentowej w danym Okresie Rozliczeniowym prędkość 

transferu zostanie zredukowana do parametrów poniżej 32kb/s do czasu zakończenia danego Okresu Rozliczeniowego.  
4. Abonent może przywrócić pełną prędkość transferu aktywując dodatkowy pakiet transmisji danych. Opłaty za dodatkowy 

pakiet transmisji danych określa Cennik.  
5. Niewykorzystany transfer danych nie przechodzi na następny Okres Rozliczeniowy. 
6. Dane w usłudze Internet naliczane są za każde rozpoczęte 100 kB. 
7. Po wykorzystaniu w danym Okresie Rozliczeniowym dostępnego Limitu Transferu Danych  prędkość transmisji danych 

może ulec zmniejszeniu do czasu zakończenia bieżącego Okresu  Rozliczeniowego. 
8. Niewykorzystany dodatkowy pakiet GB nie przechodzi na kolejny Okres Rozliczeniowy. 
9. W ramach oferty promocyjnej nie jest możliwe wykonywanie i odbieranie połączeń głowach jak również wysyłanie i 

odbieranie wiadomości SMS i MMS. 
10. W ramach niniejszej oferty promocyjnej Abonent otrzymuje 100 GB transferu do wykorzystania w godzinach od 8:01 do 

00:59 oraz 200 GB do wykorzystania w godzinach od 1:00 do 8:00. 
11. W przypadku całkowitego wykorzystania pakietu 200 GB dostępnego w godzinach od 1:00 do 8:00, pomniejszeniu ulega 

pakiet w części 100 GB. 
12. W przypadku całkowitego wykorzystania pakietu 100 GB dostępnego w godzinach od 8:01 do 00:59 następuje ograniczenie 

prędkości transferu poniżej 32 kb/s, przy czym w takim przypadku ograniczenie maksymalnej prędkości transferu dotyczy 
także pakietu w części 200 GB, nawet, jeśli dostępny w ramach pakietu pakiet 200 GB nie został wykorzystany. 
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13. Warunkiem koniecznym korzystania z pakietowej transmisji danych jest posiadanie prawidłowo skonfigurowanego 
urządzenia telekomunikacyjnego i/lub prawidłowe skonfigurowanie oprogramowania obsługującego transmisję danych w 
urządzeniu. 

4. Ulga za E-Rachunek 
1. Ulga za E-Rachunek wskazana w Tabeli nr 1 udzielana jest Abonentom, którzy aktywowali E-Rachunek oraz terminowo 

uiszczają należności na rzecz Caritas. 
2. W przypadku dezaktywacji E-Rachunku lub braku  terminowych płatności należności wynikających z Rachunku 

dotyczącego poprzedniego Okresu  Rozliczeniowego Abonent traci prawo do ulgi za E-Rachunek i terminowe płatności. 
3. W przypadku dezaktywacji E-Rachunku lub w przypadku braku terminowych płatności należności na rzecz Caritas 

dotyczących poprzedniego Okresu Rozliczeniowego należny Abonament nie będzie  obniżony o miesięczną kwotę ulg 
wskazanych w Tabeli nr 1. Ulga za E-Rachunek  i terminowe płatności zostanie ponownie przyznana w przypadku Aktywacji 
E- Rachunku, jeżeli  został  on  dezaktywowany,  oraz  dokonania  terminowo  płatności  należności  wynikających z 
Rachunku dotyczącego poprzedniego Okresu Rozliczeniowego. Ponowne przyznanie ulgi za E-Rachunek  i terminowe  
płatności  następuje  w  kolejnym  Okresie  Rozliczeniowym  po  spełnieniu  warunków  do  jej  uzyskania. 

4. Szczegółowe zasady aktywacji i dezaktywacji E-Rachunku określone zostały w Regulaminie E-Rachunku dostępnego na 
stronie internetowej Caritas www.caritaslaczy.pl. 

5. Ulga za zgody marketingowe 
1. Ulga za zgody marketingowe udzielana jest Abonentom, którzy wyrazili wszystkie następujące zgody: 

a) Zgoda na telefoniczne przedstawienie oferty przez Caritas; 
b) Zgoda na wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez Caritas; 
c) Zgoda na wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez Partnerów Caritas; 
d) Zgoda na używanie automatycznych systemów wywołujących w celach marketingowych przez Caritas; 
e) Zgoda na używanie automatycznych systemów wywołujących w celach marketingowych przez Partnerów Caritas; 
f) Zgoda na wykorzystywanie danych transmisyjnych przez Caritas, w tym profilowanie; 
g) Zgoda na wykorzystywanie danych transmisyjnych przez Partnerów Caritas, w tym profilowanie; 
h) Zgoda na wykorzystywanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego przez Partnerów Caritas; 
i) Zgoda na wykorzystywanie przez Caritas numerów telefonu i adresu e-mail w celach obsługowych; 
j) Zgoda na wykorzystywanie przez Caritas danych o lokalizacji, w tym na profilowanie. 

2. Abonent może odwołać zgody marketingowe, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu w każdym czasie. W 
przypadku  odwołania którejkolwiek ze zgód marketingowych, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Abonent traci 
prawo do ulgi za  zgody  marketingowe,  a  należny  Abonament  nie  będzie obniżony  o  miesięczną  kwotę  ulgi. 

3. Ulga za zgody marketingowe może zostać ponownie przyznana w przypadku ponownego wyrażenia wszystkich zgód, o 
których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Ponowne przyznanie ulg za zgody marketingowe następuje w kolejnym 
Okresie Rozliczeniowym po spełnieniu warunków do uzyskania ulgi. 

6. Postanowienia końcowe 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Umowy, Regulaminu 

Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych, Cennika oraz odpowiednie przepisy prawa, w tym Prawa Telekomunikacyjnego 
oraz Kodeksu Cywilnego. 

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają pierwszeństwo nad postanowieniami Cennika. 
3. Wszelkie określenia pisane wielką literą niezdefiniowane odmiennie w niniejszym Regulaminie mają znaczenie nadane im w 

Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych, Cenniku oraz Regulaminie E-Rachunku. 
4. Odwołanie niniejszej Oferty Promocyjnej nie ma wpływu na warunki świadczenia Usług na rzecz Abonentów, którym 

przyznane zostały promocje określone w niniejszym Regulaminie Promocji w okresie obowiązywania niniejszej Oferty 
Promocyjnej. 
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