Obowiązuje od 10.11.2017r.
Kod dokumentu: CE/TGI/STD/17/01

Cennik usług Tele GO Internet w planach Connect dla Klientów Indywidualnych
1. Opłaty aktywacyjne
Nazwa opłaty

Wysokość opłaty

Opłata aktywacyjna przy Umowie na czas nieokreślony

19,00 zł

2. Opłaty abonamentowe
Taryfa
Miesięczna kwota abonamentu - przy umowie na czas nieokreślony
po uwzglęnieniu opustu na e-fakturę i zgody marketingowe

CONNECT 10

CONNECT 50

CONNECT MAX

15,00 zł

30,00 zł

49,99 zł

Pakiet Danych

10 GB

50 GB

100 GB+200 GB*

Opust za e-fakturę i terminowe płatności

6,15 zł

6,15 zł

6,15 zł

Opust za zgody marketingowe

6,15 zł

6,15 zł

6,15 zł

* Szczegóły dotyczące usługi znajdują się w punkcie 4.2. poniżej.
Opust za e-fakturę i terminowe płatności należności udzielany jest wyłącznie tym Abonentom, którzy w okresie obowiązywania Umowy aktywowali Usługę e-faktura. Abonent, który posiada aktywną Usługę
e-faktura i terminowo uiścił należności wynikające z Rachunku Telefonicznego dotyczącego poprzedniego Okresu Rozliczeniowego otrzymuje opust w kwocie 6,15 zł z VAT za każdy zakończony Okres Rozliczeniowy,
w którym aktywna była Usługa e-faktura i za który Abonent terminowo uiścił należności. W przypadku Dezaktywacji Usługi e-faktura lub braku terminowych płatności dotyczących poprzedniego Okresu Rozliczeniowego, Abonent traci prawo do opustu za e-fakturę i terminowe płatności. Po Dezaktywacji Usługie-faktura lub w przypadku braku terminowych płatności należności dotycząych poprzedniego Okresu Rozliczeniowego,
należny Abonament nie będzie obniżony o miesięczną kwotę opustu w wysokości, o której mowa w tabeli 2 powyżej. Opust za e-fakturę i terminowe płatności zostanie ponownie przyznany w przypadku ponownej
Aktywacji Usługi e-faktura, jeżeli została ona dezaktywowana, oraz dokonania terminowo płatności należności Ponowne przyznanie opustu za e-fakturę i terminowe płatności następuje w kolejnym Okresie Rozliczeniowym po spełnieniu warunków do jego uzyskania.
Opust za zgody marketingowe udzielany jest wyłącznie tym Abonentom, którzy wyrazili i posiadają w danym Okresie Rozliczeniowym aktywne zgody na:
a) otrzymywanie informacji handlowych o produktach, usługach, ofertach, konkursach i akcjach promocyjnych Novum S.A. środkami komunikacji elektronicznej,
b) używanie automatycznych systemów wywołujących oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego Novum S.A.,
c) przetwarzanie przez Novum S.A. danych osobowych, tj. imienia (imion), nazwiska, firmy (nazwy), daty urodzenia, adresu zamieszkania, adresu korespondencyjnego, adresu prowadzenia działalności gospodarczej,
numeru telefonu, adresu e-mail w celach marketingowych produktów i usług Premium Mobile niezależnie od okresu obowiązywania Umowy,
d) przetwarzanie przez Novum S.A. w czasie trwania Umowy danych transmisyjnych w celach marketingu usług telekomunikacyjnych Novum S.A. z siedzibą i adresem w Warszawie, ul. Racławicka 146, 02-117 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000368094 , prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, NIP: 949-19-24-705; REGON: 152185875.
Abonent, który wyraził i posiada w danym Okresie Rozliczeniowym aktywne wszystkie zgody marketingowe, o których mowa powyżej, otrzymuje opust za zgody marketingowe w kwocie 6,15 zł z VAT za każdy Okres
Rozliczeniowy następujący po Okresie Rozliczeniowym, w którym Abonent miał aktywne zgody marketingowe, o których mowa powyżej.
Abonent może odwołać zgody marketingowe, o których mowa w powyżej, w każdym czasie. W przypadku odwołania którejkolwiek ze zgód marketingowych, o których mowa powyżej, Abonent traci prawo do opustu
za zgody marketingowe, a należny Abonament nie będzie obniżony o miesięczną kwotę opustu w wysokości, o której mowa w tabeli 2 powyżej. Opust za zgody marketingowe zostanie ponownie przyznany w przypadku ponownego wyrażenia wszystkich zgód, o których mowa powyżej. Ponowne przyznanie opustu za zgody marketingowe następuje w kolejnym Okresie Rozliczeniowym po spełnieniu warunków do jego uzyskania.

3. Opłaty za usługi dodatkowe
Nazwa opłaty

Wysokość opłaty

Wymiana wadliwej karty SIM

bez dodatkowych opłat

Wydanie karty SIM w przypadku utraty

50,00 zł jednorazowo

Wysyłka duplikatu faktury

6,50 za zdarzenie

4. Postanowienia ogólne
4.1. Pakiet Danych
6.1.1. Abonament jest naliczany miesięcznie i płatny z góry. Wszystkie opłaty miesięczne w cenniku płatne są z góry.
6.1.2. „Pakiet Danych” jest odnawiany dla każdego Okresu Rozliczeniowego. Dane z pakietu niewykorzystane w danym Okresie Rozliczeniowym przepadają z jego końcem. Po wyczerpaniu
„Pakietu Danych” nastąpi ograniczenie prędkości transmisji do 32 kb/s. Rozliczenie zużycia Pakietu Danych dokonywane jest za każdy rozpoczęty 1kB osobno za dane wysłane i za dane
odebrane.

4.2. Pakiet Connect MAX
6.2.1. W ramach pakietu „CONNECT MAX”, Abonent może wykorzystać 100 GB w ciągu całego Okresu Rozliczeniowego oraz 200 GB w godzinach 1:00-8:00.
Wykorzystanie pakietu 200 GB powoduje pobieranie danych z pakietu 100 GB.

4.3. Pozostałe warunki świadczenia pakietów danych
6.3.1. Abonent może korzystać tylko i wyłącznie z usługi transmisji danych przez APN “t-novum.pl”.
6.3.2. W przypadku wykorzystywania pakietów na smartfonach, wysyłanie i odbieranie danych możliwe jest po zmianie ustawienia APN na “t-novum.pl”.
6.3.3. Usługi telekomunikacyjne podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 23%. Podane w cenniku ceny są cenami brutto, zawierają podatek VAT w wysokości 23%.
W przypadku zmiany stawki VAT Novum S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany stawek przewidzianych w Cenniku.
6.3.4. Opłaty abonamentowe są naliczane miesięcznie i płatne z góry. Niewykorzystanie Pakietu Danych w Okresie Rozliczeniowym nie powoduje obniżki opłaty abonamentowej. W przypadku
rozpoczęcia świadczenia Usługi w trakcie Okresu Rozliczeniowego lub zakończenia korzystania z usługi w trakcie Okresu rozliczeniowego Pakiet Danych oraz opłata abonamentowa liczone są
proporcjonalnie do liczby dni, w których Usługa była świadczona.
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