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CENNIK PROMOCYJNY 
USŁUG BSA - 

 „Promocja saturacyjna” 

W celu wzrostu saturacji na terenach o niskim współczynniku wypełnienia sieci Nexera sp. z 
o.o. (dalej „NEXERA”) oferuje operatorom korzystającym (dalej „OK”) z Sieci NEXERY 
promocyjne warunki świadczenia Usług BSA, szczegółowo opisane w niniejszym Cenniku. 

 

§ 1. DEFINICJE 

1. Poniższe terminy i skróty użyte w Cenniku mają następujące znaczenie:  

a. Abonent – osoba fizyczna, korzystająca z usługi detalicznej stacjonarnego dostępu do 
internetu świadczonej przez OK. 

b. Adres Objęty Promocją – adresy wytypowane przez NEXERĘ w których dotychczas 
nie była świadczona Usługa BSA; adresy zostały oddane do zasięgu do dnia 31 grudnia 
2021 roku. 

c. Adres Promocji – Adres Objęty Promocją, dla którego świadczona jest Usługa 
Promocyjna. 

d. Cennik – niniejszy Cennik. Cennik jest Cennikiem Promocyjnym, o którym mowa 
w § 21 ust. 2 wzoru Umowy Ramowej o dostępie telekomunikacyjnym i o świadczeniu 
usług telekomunikacyjnych, stanowiącej element Oferty Ramowej. 

e. Oferta Ramowa – zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej 
i opublikowana na stronie internetowej NEXERY oferta określająca warunki dostępu 
telekomunikacyjnego do sieci szerokopasmowej obsługiwanej przez NEXERĘ, 
wykonanej z wykorzystaniem środków przyznanych w ramach działania 1.1 POPC. 

f. Okres Obowiązywania Promocji – okres od dnia 10 września 2022 r. do odwołania, 
tj. do dnia wskazanego przez NEXERĘ w odrębnym oświadczeniu skierowanym do OK, 
którzy złożyli oświadczenie o skorzystaniu z Promocji. 

g. Okres Promocyjny – okres 24 miesięcy od chwili uruchomienia Usługi Promocyjnej. 
Okres Promocyjny liczony jest odrębnie dla każdej Usługi Promocyjnej. 

h. Opłata Standardowa – opłata z tytułu świadczenia danej Usługi BSA, w wysokości 
określonej w Załączniku nr 4 Opis i Cennik Usług Hurtowych Świadczonych w Sieci 
NEXERY do Umowy Ramowej, pkt 2.1 w części dotyczącej opłat miesięcznych, według 
stanu na dzień zamówienia przez OK tej Usługi BSA na warunkach określonych 
w Cenniku. 

i. Opłaty Promocyjne – opłaty określone w § 5 Cennika.  

j. Promocja – szczególne warunki świadczenia przez NEXERĘ Usługi Promocyjnej 
określone w niniejszym Cenniku.  
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k. Umowa BSA – umowa o świadczenie Usługi BSA zawarta między NEXERĄ a OK na 
podstawie Oferty Ramowej wraz z Umową Ramową.  

l. Umowa Ramowa – umowa ramowa o dostępie telekomunikacyjnym i o świadczeniu 
usług telekomunikacyjnych zawarta między NEXERĄ a OK na podstawie Oferty 
Ramowej. 

m. Usługa Promocyjna – Usługa BSA zamówiona w Okresie Obowiązywania Promocji, 
na warunkach określonych w Cenniku. 

2. Terminy i skróty niezdefiniowane powyżej i użyte w Cenniku mają znaczenie nadane im 
w § 1 Umowy Ramowej. 

3. Tytuły jednostek redakcyjnych i wyróżniki graficzne stosowane w Cenniku mają znaczenie 
jedynie redakcyjne i nie mają znaczenia normatywnego. 

 

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Cennik znajduje zastosowanie do Umowy Ramowej i Umowy BSA zgodnie z warunkami 
stosowania cennika promocyjnego określonymi w tej Umowie Ramowej. 

  

§ 3. ZAKRES I PRZEDMIOT PROMOCJI 

1. Promocja dotyczy Usługi BSA, która spełnia łącznie następujące warunki: 

a. jest uruchamiana w Adresie Objętym Promocją; 

b. jest wykorzystywana przez OK do świadczenia usługi detalicznej na rzecz Abonenta; 

c. została zamówiona przez OK w Okresie Obowiązywania Promocji (rozstrzyga data 
doręczenia NEXERZE Zamówienia Usługi); 

d. została aktywowana nie później niż 3 miesiące po upływie Okresu Obowiązywania 
Promocji. 

2. W ramach promocji NEXERA zmienia określone w Umowie Ramowej i Umowie BSA 
warunki świadczenia Usługi BSA w ten sposób, że w Okresie Promocyjnym OK ponosi 
abonamentową Opłatę Promocyjną zamiast abonamentowej Opłaty Standardowej, zaś OK, 
oświadczając, że będzie korzystać z Promocji, na powyższą zmianę wyraża zgodę.  

3. NEXERA może w każdym czasie wstrzymać przyjmowanie Zamówień Usługi w odniesieniu 
do Usługi Promocyjnej, informując o tym wszystkich OK, którzy korzystają z Promocji i 
wskazując: 

a. czy wstrzymanie przyjmowania Zamówień Usługi, o którym mowa wyżej, następuje na 
stałe czy czasowo; 
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b. termin, od którego przyjmowanie Zamówień Usługi zostaje wstrzymane, przypadający 
nie wcześniej niż w ciągu 3 dni od udzielenia informacji; 

c. jeśli przyjmowanie Zamówień Usługi, o którym mowa wyżej, następuje czasowo – 
okres, na jaki przyjmowanie Zamówień Usługi będzie wstrzymane.  

4. NEXERA odmówi realizacji Zamówień Usługi złożonych w okresie wstrzymania 
przyjmowania Zamówień Usługi. 

5. NEXERA określi termin zakończenia Okresu Obowiązywania Promocji w osobnym 
oświadczeniu skierowanym do wszystkich OK, którzy złożyli oświadczenie o skorzystaniu 
z Promocji. Oświadczenie zostanie przesłane do OK nie później niż miesiąc przed 
wskazaną w nim datą zakończenia Okresu Obowiązywania Promocji. OK nie może złożyć 
oświadczenia o przystąpieniu do korzystania z Promocji w ostatnim miesiącu Okresu 
Obowiązywania Promocji. 

 

§ 4. KORZYSTANIE Z PROMOCJI ORAZ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PROMOCJI 

1. Aby OK mógł skorzystać z Promocji, OK i NEXERA wykonają następujące czynności: 

a. NEXERA, stworzy listę adresów kwalifikujących się do Promocji i przedstawi je OK w 
dniu publikacji Promocji na stronie internetowej NEXERY; 

b. OK złoży NEXERZE oświadczenie woli o chęci skorzystania z Promocji, zgodnie 
z postanowieniami Umowy Ramowej, korzystając z formularza, którego wzór stanowi 
Załącznik nr 1 do Cennika. Wypełniony Załącznik nr 1 należy przesłać na adres: 
sales@nexera.pl. 

2. OK, chcąc skorzystać z Usługi Promocyjnej, bez uszczerbku dla postanowień § 3 ust. 1 
oraz ust. 1 powyżej, musi spełnić łącznie następujące warunki:  

a. posiadać zawartą z NEXERĄ Umowę Ramową i Umowę BSA; 

b. posiadać PDU dla Usługi BSA zgodnie z Umową BSA; 

c. złożyć oświadczenie woli, o którym mowa w ust. 1 lit. b powyżej;  

d. złożyć Zamówienie na Usługę BSA w Adresie Objętym Promocją na 24 miesiące; 

e. świadczyć dla Abonentów w Adresach Objętych Promocją Usługę Promocyjną z 
uwzględnieniem wysokości opłat z § 5 ust. 4 i 5 Cennika Promocyjnego; 

f. złożyć oświadczenie woli o zobowiązaniu się do przeprowadzenia w obszarach 
Adresów Objętych Promocją kampanii marketingowej o prowadzonej Usłudze 
Promocyjnej, z wyraźnym wskazaniem wykorzystania światłowodów NEXERY do 
świadczenia Usług Promocyjnych. Zobowiązanie do przeprowadzenia działań 
marketingowych OK składa w oświadczeniu z § 4 ust. 1 lit. b. 
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3. NEXERA przeprowadzi na obszarach objętych Promocją kampanię marketingową 
promującą wprowadzoną przez OK Usługę Promocyjną. 

4. Usługa Promocyjna jest świadczona przez Okres Promocyjny. 

5. W przypadku zmiany parametrów Usługi Promocyjnej, od chwili realizacji Zamówienia 
Usługi na zmianę parametrów Usługi obowiązują Opłaty Standardowe. 

6. W przypadku wystąpienia konieczności zaktualizowania listy adresowej z Załącznika nr 2, 
NEXERA opublikuje aktualizację listy na swojej stronie internetowej. OK, którzy do czasu 
aktualizacji listy złożyli oświadczenie woli z ust. 1 lit. b powyżej, o aktualizacji listy zostaną 
powiadomieni na adres poczty elektronicznej podany w Załączniku nr 1. 

 

§ 5. OPŁATY PROMOCYJNE ORAZ PARAMETRY TECHNICZNE ŚWIADCZONEJ 
USŁUGI 

1. Usługa Promocyjna jest świadczona wyłącznie w parametrach standardowej Usługi BSA 
300/100 Mbps. 

2. Wysokość opłaty miesięcznej ponoszonej przez OK:  

a. jest taka sama niezależnie od tego, czy OK przy podpisywaniu Umowy BSA wybrał 
Wariant A czy B opłat miesięcznych oraz, 

b. wynosi 0,50 zł netto. 

3. Opłata instalacyjna dla OK wynosi 0,50 zł netto.  

4. W trakcie pierwszych 12 miesięcy Okresu Promocyjnego, OK będzie świadczył 
Abonentowi Usługę Promocyjna w wysokości nie większej niż 1,23 zł brutto. W kolejnych 
12 miesiącach Okresu Promocyjnego, OK będzie świadczył Abonentowi Usługę 
Promocyjną w wysokości nie większej niż 50 zł brutto.  

5. Opłata instalacyjna dla Abonenta nie będzie wyższa niż 1,23 zł brutto. 

 

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Promocja nie łączy się z innymi promocjami. 

2. Pozostałe opłaty i warunki świadczenia Usług BSA pozostają bez zmian i znajdują 
odpowiednie zastosowanie do Usług Promocyjnych. 

3. W sprawach nieuregulowanych Cennikiem mają zastosowanie postanowienia Umowy 
Ramowej lub Umowy BSA pomiędzy NEXERA a OK, a w przypadku braku objęcia tymi 
umowami – postanowienia Oferty Ramowej oraz powszechnie obowiązujące przepisy 
prawa. 
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4. Cennik przestaje obowiązywać z chwilą jego odwołania zgodnie z postanowieniami § 3 
ust. 5 powyżej. 

5. Integralną częścią Cennika są następujące załączniki:  

a. Załącznik nr 1 – Wzór formularza oświadczenia woli o chęci skorzystania przez OK z 

Promocji.  

b. Załącznik nr 2 – Lista adresów objętych Promocją Saturacyjną 
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Załącznik nr 1  

 

 

Wzór formularza oświadczenia woli o chęci skorzystania przez OK z Promocji.  

 

Oświadczenie 

 

 

Działając w imieniu: 

 

OK: ….................................................................................................................................. 

(dane OK z komparycji Umowy Ramowej) 

Adres e-mail do korespondencji elektronicznej: ………………………………………………. 

 

niniejszym oświadczam, że OK będzie korzystał z możliwości zamawiania Usług oferowanych na 
warunkach określonych w Cenniku „Promocji Saturacyjnej” z dnia 11 sierpnia 2022 r. 

Oświadczam, że OK posiada ofertę dedykowaną dla swoich Abonentów, która pozwala na korzystanie 
z warunków Promocji. 

OK zobowiązuje się jednocześnie, do przeprowadzenia działalności promocyjnej mającej na celu 
promowanie światłowodów NEXERY na terenie w którym znajdują się Adresy Objęte Promocją, przy 
czym informacja promocyjna ma bezpośrednio wskazywać na wykorzystanie światłowodu NEXERY. 

 

……………………………………………….    

(data i podpis) 

 
 


