Łódź, 06.10.2021r

Szanowni Państwo,
OTVARTA Sp. z o.o. informuje, że z dniem 07.11.2021 r. zmianie ulegają: Cennik Taryf Narodowych,
Cennik Taryf Europejskich, Regulamin Oferty Promocyjnej Taryf Narodowych, Regulamin Oferty
Promocyjnej Taryf Narodowych II. Wprowadzone zmiany nie powodują zmiany wysokości obecnie
obowiązujących opłat. Wprowadzone zostały następujące zmiany:
•

•

w Cenniku Taryf Narodowych:
o w Cenniku Taryf Narodowych w ust. 1, pkt. 1.1. zmianie ulega Opłata Abonamentowa
za taryfę O! Najtańsza! Od dnia 07.11.2021 Opłata Abonamentowa zostaje zmieniona
na 24,99 zł.
o w ust. 1, pkt. 1.1 zmianie ulega liczba minut na połączenia głosowe dostępna w ramach
Opłaty Abonamentowej O! Najtańsza! Od dnia 07.11.2021 liczba minut wynosi 30.
o w ust. 5, pkt. 5.1 dodana została usługa 5G.
o w ust. 7 definicja usługi LTE rozszerzona została o usługę 5G i otrzymuje następujące
brzmienie: „Usługa LTE lub 5G umożliwia korzystanie z wysyłania i odbierania danych
w technologii LTE lub 5G. Jest to możliwe tylko przy pomocy karty USIM, urządzenia
telekomunikacyjnego obsługującego transmisję danych w technologii LTE lub 5G oraz
w zasięgu technologii LTE lub 5G. Operator informuje, że możliwość obsługi transmisji
danych w wybranej technologii LTE lub 5G przez dane urządzenie telekomunikacyjne
jest uzależniona od udostępnienia takiej możliwości przez producenta danego
urządzenia telekomunikacyjnego i może zmieniać się wraz ze zmianą oprogramowania
danego urządzenia.”
w Regulaminie Oferty Promocyjnej Taryf Narodowych:
o zmianie ulega wysokość rabatu podstawowego na Opłatę Abonamentową dla taryfy O!
Najtańsza!, od dnia 07.11.2021 wynosi on 6,00 zł.
o ust. 4, pkt 4.2 otrzymuje następujące brzmienie: „Abonent zalogowany w krajowej
sieci komórkowej w każdym Okresie Rozliczeniowym otrzymuje pakiet 30 minut na
połączenia głosowe z krajowej sieci Operatora do sieci krajowych operatorów
stacjonarnych i krajowych operatorów komórkowych.”

•

w Regulaminie Oferty Promocyjnej Taryf Narodowych II:
o zmianie ulega wysokość rabatu podstawowego na Opłatę Abonamentową dla taryfy O!
Najtańsza!, od dnia 07.11.2021 wynosi on 6,00 zł.
o ust. 4 punkt 4.2 otrzymuje następujące brzmienie: „Abonent zalogowany w krajowej
sieci komórkowej w każdym Okresie Rozliczeniowym otrzymuje pakiet 30 minut na
połączenia głosowe z krajowej sieci Operatora do sieci krajowych operatorów
stacjonarnych i krajowych operatorów komórkowych.”

•

w Cenniku Taryf Europejskich:
o z dniem 07.11.2021 zmianie ulega Cennik Taryf Europejskich: w pkt. 6.1 dodana
została usługa 5G.
o w ust. 8 definicja usługi LTE rozszerzona została o usługę 5G i otrzymuje następujące
brzmienie: „Usługa LTE lub 5G umożliwia korzystanie z wysyłania i odbierania danych
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w technologii LTE lub 5G. Jest to możliwe tylko przy pomocy karty USIM, urządzenia
telekomunikacyjnego obsługującego transmisję danych w technologii LTE lub 5G oraz
w zasięgu technologii LTE lub 5G. Operator informuje, że możliwość obsługi transmisji
danych w wybranej technologii LTE lub 5G przez dane urządzenie telekomunikacyjne
jest uzależniona od udostępnienia takiej możliwości przez producenta danego
urządzenia telekomunikacyjnego i może zmieniać się wraz ze zmianą oprogramowania
danego urządzenia.”
OTVARTA informuje, że w przypadku braku akceptacji wskazanych zmian mają Państwo prawo do
wypowiedzenia umowy, której te zmiany dotyczą. W przypadku wypowiedzenia umowy operatorowi nie
przysługuje roszczenie odszkodowawcze. Wskazanego wypowiedzenia mogą Państwo dokonać do dnia
wejścia w życie tych zmian tj. do dnia 07.11.2021r.
Z poważaniem

Prezes Zarządu
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