
Oferta Specjalna – „Podwójny Pakiet Gigabajtów II” 
WHITE Mobile 

1. Indywidualna Oferta Specjalna.

1.1. Niniejsza  Oferta  Specjalna  obowiązuje  od  1  października  2012  r.  do  odwołania  przez  Operatora  i  jest  skierowana  do 
Pani/Pana ..............................................................,  zwanego dalej  Abonentem Indywidualnej  Oferty Specjalnej,  pod warunkiem, że podpisze Ona/On z 
Operatorem Umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych na czas określony 24 miesięcy.

2. Plany taryfowe.

Plan taryfowy Podwójny Pakiet 
Gigabajtów

WHITE
 Mobile 0,5 GB

WHITE 
Mobile 1 GB

WHITE 
Mobile 2 GB

WHITE 
Mobile 4 GB

WHITE 
Mobile 6 GB

WHITE 
Mobile 10 GB

WHITE 
Mobile 15 GB

WHITE
 Mobile 20 GB

Kwota abonamentu netto 15,00 zł 20,00 zł 31,00 zł 39,00 zł 47,00 zł 52,00 zł 64,00 zł 81,00 zł

Kwota abonamentu z VAT 23% 18,45 zł 24,60 zł 38,13 zł 47,97 zł 57,81 zł 63,96 zł 78,72 zł 99,63 zł

Razem do wykorzystania w 
promocji 1 GB 2 GB  4 GB 8 GB 12 GB 20 GB 30 GB 40 GB

w tym: Liczba GB transferu danych 
dostępnych w ramach abonamentu 0,5 GB 1 GB 2 GB  4 GB 6 GB 10 GB 15 GB 20 GB

w tym: Dodatkowy pakiet promocyjny 0,5 GB 1 GB 2 GB  4 GB 6 GB 10 GB 15 GB 20 GB

3.  Zakup modemu do świadczenia usługi.

3.1.  Osobie, do której skierowana jest Oferta Specjalna, Operator oferuje do zakupu modem USB do korzystania z mobilnego dostępu do Internetu. Oferowany 
jest modem aktualnie dostępny w zasobach Operatora. Cena standardowa zakupu modemu wynosi 199 zł. Operator oferuje Abonentowi możliwość 
preferencyjnego zakupu modemu przy umowie na 24 miesiące w obniżonej cenie 49 zł.

3.2.  Opłata za modem zostanie pobrana z chwilą dostarczenia sprzętu do Abonenta i potwierdzona Protokołem Odbioru Sprzętu.
3.3.  W przypadku zakupu, sprzęt od momentu sprzedaży pozostaje własnością Abonenta.

4.  Czas obowiązywania Promocji.

4.1.  Dodatkowy promocyjny pakiet  gigabajtów obowiązuje  przez  okres promocyjny wynoszący dla  umów zawartych na 24 miesiące-  przez  pierwsze 6 
miesięcy.

4.2.  W jednym okresie rozliczeniowym Operator daje możliwość Abonamentowi wykorzystania tylko jednego promocyjnego pakietu gigabajtów w cenie 
abonamentu, jeżeli taki pakiet przysługuje w danym okresie rozliczeniowym.

4.3.  Dodatkowy  promocyjny  pakiet  gigabajtów  zostaje  włączony  klientowi,  który  zgłosi  taką  potrzebę  poprzez  infolinię  w  momencie  otrzymania 
powiadomienia SMS o wyczerpywaniu się pakietu podstawowego.

5.  Ulgi Abonenta w wysokości opłat.

5.1.  Operator  udziela  Abonentowi  Indywidualnej  Oferty  Specjalnej,  który  spełnił  warunek  opisany  w  punkcie  1.1.  Indywidualnej  Oferty  Specjalnej, 
indywidualnej  zniżki  w  wysokości  271 zł  w  zakresie  aktywacji  klienta  w systemie  Operatora  w wysokości  300 zł.  Co  oznacza,  że  Abonent  jest 
zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 29 zł.

6.  Zobowiązania Abonenta.

6.1.  W  ramach  niniejszej  umowy  Abonent,  który  chce  otrzymywać  faktury  pocztą  elektroniczną  obowiązany  jest  podać  działający  adres  poczty 
elektronicznej e-mail i zobowiązuje się do opłacania faktur na podstawie przesłanych tą drogą faktur za świadczone przez operatora usługi. Operator 
zweryfikuje skuteczność działania wskazanego adresu e-mail poprzez przesłanie prośby o potwierdzenie odbierania faktur drogą poczty elektronicznej. 
Brak odpowiedzi z deklaracją odbierania faktur tą drogą będzie traktowany jako konieczność wystawiania Abonentowi faktur w formie papierowej, 
przesyłanych pocztą tradycyjną. Naliczona zostanie za tą czynność opłata określona w punkcie 8.3. niniejszej Oferty Specjalnej.

6.2.  W przypadku rozwiązania umowy przed czasem na jaki została zawarta Abonent zostanie obciążony karą umowną w wysokości udzielonych ulg w 
opłatach pomniejszonych o proporcjonalną ich wartość w odniesieniu do czasu przez jaki obowiązywała umowa, zgodnie z art 57 ust 6 Ustawy Prawo 
Telekomunikacyjne.

7.  Zmiana planu taryfowego Abonenta.

7.1.  Operator  zapewnia  Abonentowi  możliwość  zmiany  planu  taryfowego  na  wyższy  bez  opłat  związanych  ze  zmianą  taryfy,  z  zachowaniem 
dotychczasowego terminu obowiązywania umowy.

7.2.  Operator zapewnia Abonentowi możliwość zmiany planu taryfowego na niższy z zastrzeżeniem pobrania z tego tytułu opłaty w wysokości 50 zł. W 
takim wypadku termin obowiązywania umowy terminowej biegnie od nowa, począwszy od dnia zmiany taryfy.

8.  Opłaty. 

8.1.  Opłata za wystawienie duplikatu faktury i wysłanie jej pocztą tradycyjną – 10 zł.
8.2.  Opłata za wystawienie duplikatu faktury i wysłanie jej pocztą elektroniczną – 5 zł.
8.3.  Opłata za przesyłanie faktur pocztą tradycyjną – 5 zł/miesięcznie.
8.4.  Opłata za przesyłanie faktur pocztą elektroniczną – bezpłatnie.

9.  Informacje o rozliczeniach.

9.1.  Jeżeli Kwota Abonamentu zostanie udostępniona przed rozpoczęciem pierwszego pełnego okresu rozliczeniowego, Abonent zostanie obciążony kwotą 
proporcjonalną do czasu korzystania z Kwoty Abonamentu w danym okresie. 

9.2.  Pakiety danych przysługujące w ramach planu taryfowego nie przechodzą na kolejne okresy rozliczeniowe, nie mogą być wykorzystane, a ich wartość 
nie podlega zwrotowi.

9.3.  W ramach planów taryfowych WHITE Mobile, zgodnie z niniejszą ofertą rozliczanie pakietów danych odbywa się z dokładnością do 1 MB.
9.4.  Po wykorzystaniu pakietu gigabajtów dostępnych w ramach abonamentu oraz dodatkowych gigabajtów w ramach pakietu promocyjnego Abonent ma 

możliwość dokupienia pakietu gigabajtów zgodnie z planem taryfowym jaki posiada oraz cennikiem ujętym w punkcie 2 niniejszej oferty, a ich wartość 
zostanie doliczona do miesięcznego abonamentu.

10.  Informacje dodatkowe.

10.1. Niniejsza Oferta Specjalna skierowana jest do konkretnego Abonenta Indywidualnej Oferty Specjalnej. Operator zastrzega sobie prawo odmówienia 
zawarcia umowy na niniejszych warunkach bez podania przyczyny. Niniejsza Oferta Specjalna nie jest skierowana do nieoznaczonego adresata i nie 
stanowi  oferty zawarcia  umowy na niniejszych warunkach dla kogokolwiek innego niż  Abonent wskazany w Ofercie.  Jej  umieszczenie na stronie 
internetowej Operatora, ekspozycja w formie drukowanej lub elektronicznej ma na celu jedynie wskazanie, że Operator może do konkretnego Abonenta 
skierować Ofertę Specjalną na takich warunkach.

10.2.      O ile nie wskazano inaczej, opłaty w Ofercie Specjalnej zostały podane brutto (z VAT)

Operator zastrzega sobie prawo wprowadzania ofert specjalnych, w ramach których mogą ulec trwałemu lub czasowemu obniżeniu 
dowolne z opłat wymienionych w niniejszym cenniku, pojedynczo lub łącznie.

Infolinia 801 080 321

KONSULTANT TELEKOMUNIKACYJNY KOD SPRZEDAWCY ABONENT


