Regulamin Opcji Dodatkowych - Plus
ważny od 1 stycznia 2012r. (wszystkie poniższe ceny są cenami brutto)
1. Promocja trwa w okresie od dnia 01.01.2012 do odwołania.
2. Usługi dodatkowe, o których mowa w regulaminie świadczy firma Leon Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Kilińskiego
33D, 44-200 Rybnik, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sad Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000223101, wysokość kapitału
zakładowego 200.000 PLN, NIP 633-20-68-698.
3. Usługi dodatkowe (określane dalej jako: plusy, opcje, funkcjonalności) skierowane są do osób, które są klientami firmy Leon Sp.
z o.o. lub Leon Internet Sp. z o.o.
4. Z plusów mogą skorzystać osoby, które nie posiadają zaległości finansowych wobec firmy Leon Sp. z o.o. lub Leon Internet Sp.
z o.o. oraz wyraziły chęć skorzystania z tych usług poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w Elektronicznym Biurze Obsługi
Klienta, zgłoszenie telefoniczne lub osobiście w biurze obsługi klienta.
5. Rezygnacja z opcji dodatkowej jest darmowa i odbywa się analogicznie do jej włączenia tj. w EBOKu, telefonicznie lub osobiście
w BOK.
6. Aktywacja Plusów oraz naliczenie związanych z nimi opłat następuje od momentu włączenia usługi. W przypadku uruchomienia
plusa w połowie miesiąca opłata za daną funkcjonalność zostanie wyliczona proporcjonalnie do dni pozostałych w danym okresie
rozliczeniowym (miesiącu kalendarzowym). Na każdy pozostały dzień wyliczana jest 1/30 opłaty.
7. Wyłączenie Opcji Dodatkowych przed końcem okresu rozliczeniowego spowoduje wyłączenie danej funkcjonalności z końcem
tego okresu, a naliczona opłata nie podlega zwrotowi.
8. W przypadku plusów oferowanych jako gratisowe do poszczególnych umów, są to plusy jednorazowe i nie podlegają zmianie
przez klienta. Są dostępne dla klienta za darmo do końca obowiązywania umowy terminowej.

Plusy dotyczące internetu
Podwójna prędkość w nocy
9. Opcja “Podwójna prędkość w nocy“ polega na dwukrotnym zwiększeniu szybkości łącza w nocy. Większy transfer pobierania
i wysyłania jest dostępny w godzinach 23.00 – 11.00.
Opłata: brak (opcja darmowa)
Konto e-mail
10. Klient dostaje możliwość założenia konta e-mail, na serwerze firmy Leon w domenie poczta.rybnik.pl. Pojemność konta wynosi
1 GB i może być również wykorzystywana do prowadzenia niekomercyjnych stron internetowych. Klient może uzyskać dostęp
do konta poprzez ftp, do którego dane logowania są takie same jak do poczty e-mail. Login i hasło klient ustala samodzielnie
w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta.
Opłata: brak (opcja darmowa)
Stały publiczny adres IP
11. Do komputera klienta (lub nadajnika w przypadku klientów podłączonych drogą bezprzewodową) zostaje przyporządkowany
na stałe jeden publiczny adres IP.
Opłata: brak (opcja darmowa)
Dostęp do Śląskiego Serwera Czata - Silesiaczat
12. Plus oznacza możliwość połączenia się ze Śląskim Serwerem Czata. Połączenie odbywa się przez program kliencki, pod
adresem serwera silesiaczat.pl. Użytkownicy sieci Leon swoje loginy na serwerze poprzedzają prefixem [leo]. Korzystanie z
silesiaczt oznacza akceptację regulaminu serwera zamieszczonego na stronie www.silesiaczat.pl
Opłata: brak (opcja darmowa)
Blokada rodzicielska
13. Blokada rodzicielska pozwala wprowadzać godzinowe limity na korzystanie z Internetu. Godziny i dni, w które blokada ma
obowiązywać klient może ustalić w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta. Uruchomiona blokada zaczyna funkcjonować od
dnia następnego po dniu włączenia jej na EBOKu.
Opłata: brak (opcja darmowa)
Super prędkość - 5Mbit więcej
14. Opcja super prędkość polega na zwiększeniu prędkości pobierania danych o 5Mbit.
Opłata: abonamentowa - 5 zł/miesiąc, doliczana do abonamentu.
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Wysyłka ekspresowa - upload x2
15. Opcja ”Wysyłka ekspresowa - upload x2“ polega na dwukrotnym zwiększeniu prędkości wysyłania danych (upload). Wielkościami bazowymi, są prędkości podane w regulaminie promocji, z której klient korzysta.
Opłata: abonamentowa - 5 zł/miesiąc, doliczana do abonamentu.
Poczta 10GB
16. Plus ”Poczta 10Gb“ zwiększa pojemność standardowej, darmowej skrzynki e-mail (1GB), oferowanej klientom, do 10 GB.
Opłata: abonamentowa - 5 zł/miesiąc, doliczana do abonamentu.
Ochrona antywirusowa
17. Obiekt chroniony jest usługą świadczoną przy współpracy z firmą G Data Sp. z o.o. oferująca oprogramowanie G Data. Usługa
polega na udostępnieniu klucza rejestracyjnego do oprogramowania oraz samego oprogramowania w formie elektronicznej,
do pobrania z serwera.
W ramach usługi Obiekt Chroniony dostępne są dwie opcje:
• Ochrona antywirusa - oprogramowanie G Data AntiVirus (zawiera: AntiVirus, AntiSpyware, AntiPhishing, AntiRootkit)
Opłata: abonamentowa – 7 zł/miesiąc, doliczana do abonamentu.
• Obiekt chroniony - antywirus, firewall, antyspam - oprogramowanie G Data InternetSecurity (zawiera: AntiVirus, AntiSpyware, AntiPhishing, AntiRootkit, Firewall, AntiSpam, Kontrola Rodzicielska)
Opłata: abonamentowa – 10 zł/miesiąc, doliczana do abonamentu.

Plusy dotyczące telefonii
Powiadomienia na GaduGadu
18. Umożliwia otrzymywanie w komunikatorze gadu-gadu informacji o stanie konta klienta oraz o połączeniach przychodzących.
Opłata: brak (opcja darmowa)
Przekierowanie połączeń
19. Usługa pozwala na natychmiastowe przekierowanie połączeń przychodzących pod dowolny, wskazany przez użytkownika
numer telefonu. Po zakończeniu rozmowy naliczony zostaje koszt przekierowania połączenia zgodnie z obowiązującym cennikiem telefonii firmy Leon. W przypadku aktywacji usługi, poczta głosowa zdefiniowana dla podanego numeru przestaje być
aktywna.
Opłata: brak (opcja darmowa)
Blokada numerów o podwyższonej opłacie
20. Usługa pozwala na blokowanie połączeń wychodzących na numery o podwyższonej opłacie (tj. 0 70x, 0 300 oraz 0 400).
Ustawienie blokady powoduje zablokowanie możliwości zmiany ustawień dla usługi Limity kosztów.
Opłata: brak (opcja darmowa)
Blokada prezentacji własnego numeru
21. Usługa pozwala na zablokowanie prezentacji numeru (Numer telefonu nie pojawi się na wyświetlaczu osoby, do której
wykonywane jest połączenie).
Opłata: brak (opcja darmowa)
Blokada połączeń wychodzących
22. Usługa pozwala na zablokowanie możliwości wykonywania połączeń wychodzących. Po uruchomieniu usługi odblokowane
są wyłącznie połączenia na numery alarmowe oraz numer do biura firmy Leon. Po ustawieniu hasła dostępowego istnieje
możliwość ustawiania i wyłączania ww. blokady z aparatu telefonicznego (dzwoniąc pod numer telefonu 4433#.)
Ustawienie powyższej blokady powoduje zablokowanie możliwości zmiany ustawień dla poniższych usług:
• Blokada połączeń wychodzących na numery o podwyższonej opłacie
• Blokada prezentacji własnego numeru
• Blokada połączeń na telefony komórkowe
• Limity kosztów
Opłata: brak (opcja darmowa)
Blokada połączeń przychodzących z wybranego numeru
23. Opcja ta umożliwia dodanie do 5 numerów przychodzących (zewnętrznych) dla których ustawiona zostanie blokada. Osoba
dzwoniąca z numeru zablokowanego usłyszy sygnał zajętości.
Opłata: brak (opcja darmowa)
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Blokada połączeń przychodzących z numerów zastrzeżonych
24. Usługa pozwala na zablokowanie połączeń przychodzących z numerów zastrzeżonych. Osoba dzwoniąca z numeru zastrzeżonego zamiast połączenia się usłyszy komunikat informujący o blokadzie połączeń z numerów zastrzeżonych.
Opłata: brak (opcja darmowa)
Poczta głosowa
25. Poczta głosowa jest usługą pozwalającą na automatyczne odbieranie rozmowy przychodzącej, w chwili gdy użytkownik
prowadzi aktualnie inną rozmowę telefoniczną lub nie może w danej chwili odebrać połączenia.
Opłata: brak (opcja darmowa)
Limity kosztów
26. Usługa limitów kosztów połączeń pozwala na kontrolowanie miesięcznych kosztów połączeń abonenta. W zależności od
ustawionego typu powiadomienia po przekroczeniu określonego limitu kosztów abonent zostaje powiadomiony komunikatem
głosowym przed rozpoczęciem kolejnego połączenia lub abonentowi zostaje zablokowana możliwość wykonywania połączeń.
Opłata: brak (opcja darmowa)
Połączenia taniej do UE
27. Włączenie plusa powoduje obniżenie stawek za połączenia międzynarodowe do krajów Unii Europejskiej. Niższe stawki za
minutę połączenia wynoszą:

Kierunek

Koszt za min
połączenia

Kierunek

Koszt za min
połączenia

Austria

0,12zł

Litwa

0,29zł

Belgia

0,12zł

Luksemburg

0,12zł

Bułgaria

0,29zł

Łotwa

0,34zł

Cypr

0,25zł

Malta

0,71zł

Czechy

0,12zł

Niemcy

0,12zł

Dania

0,12zł

Portugalia

0,12zł

Estonia

0,12zł

Rumunia

0,46zł

Finlandia

0,15zł

Słowacja

0,27zł

Francja

0,12zł

Słowenia

0,19zł

Grecja

0,12zł

Szwecja

0,12zł

Hiszpania

0,12zł

Węgry

0,12zł

Holandia

0,12zł

Wielka Brytania

0,12zł

Irlandia

0,12zł

Włochy

0,12zł

28. Obniżone stawki dotyczą połączeń na numery stacjonarne i są rozliczane sekundowo.
Opłata: abonamentowa – 5 zł/miesiąc, doliczana do abonamentu.
Tańsze połączenia komórkowe
29. Włączenie plusa powoduje obniżenie stawek za połączenia na numery komórkowe w Polsce. Niższe stawki za minutę połączenia wynoszą:
Operator

Koszt za min połączenia

Naliczanie

T-mobile/Plus/Orange

0,29zł

30s

Polsat

0,62zł

30s

Play

0,80zł

30s

Mobyland

0,34zł

30s

Centernet

0,39zł

30s

Opłata: abonamentowa – 5 zł/miesiąc, doliczana do abonamentu.
Postanowienia końcowe
30. Skorzystanie z któregokolwiek plusa oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
31. Dostępność poszczególnych usług zależna jest od możliwości technicznych sieci.
32. Po okresie obowiązywania umowy na czas określony, opłaty abonamentowe nie ulegają zmianie.
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