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Regulamin Promocji "Internet Bezprzewodowy 2" w sieci SPEED-NET 

1. Organizatorem promocji "Internet Bezprzewodowy 2", zwanej dalej "Promocją", jest SPEED-NET Arkadiusz Broniecki z 
siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Matejki 3, 43-300 Bielsko-Biała, NIP 547-183-86-10 zwany dalej Dostawcą Usługi. 

2. Promocja trwa od 14.08.2019r. do wyczerpania możliwości technicznych. Dostawca Usług zastrzega sobie możliwość 
odwołania Promocji w dowolnym momencie, bez podania przyczyny. 

3. Promocja polega na udzieleniu ulg w opłacie aktywacyjnej oraz opłacie abonamentowej, o ile Abonent zobowiąże się w 
ramach Promocji do korzystania z usługi bezprzewodowego dostępu do sieci Internet przez okres 24, 12 lub 6 miesięcy 
na podstawie podpisanej Umowy Abonenckiej. 

4. Z Promocji mogą skorzystać klienci zamieszkujący obszar, gdzie Dostawca Usługi posiada możliwości techniczne na 

świadczenie usługi internetowej w technologii bezprzewodowej. 
5. Jednorazowa opłata aktywacyjna oraz miesięczne opłaty abonamentowe brutto w zł: 

 

Rodzaj usługi: 

 

Umowa na 24 miesiące 
 

Umowa na 12 miesięcy 
 

Umowa na 6 miesięcy 

z rabatem za  
e-fakturę 

bez e-faktury 
z rabatem za 

 e-fakturę 
bez e-faktury 

z rabatem za 
e-fakturę 

bez e-faktury 

NET 5G 8Mb 40,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 50,00 zł 55,00 zł 60,00 zł 

NET 5G 16Mb 55,00 zł 60,00 zł 60,00 zł 65,00 zł 70,00 zł 75,00 zł 

NET 5G 20Mb 70,00 zł 75,00 zł 75,00 zł 80,00 zł 85,00 zł 90,00 zł 

Aktywacja usługi 1,00 zł 49,00 zł 149,00 zł 

6. W przypadku wyboru przez Abonenta przesyłania faktur za usługę w formie elektronicznej (e-faktury) udzielany jest 
dodatkowy rabat do abonamentu w wysokości 5,00 zł. 

7. Po okresie obowiązywania Umowy Abonenckiej na czas określony Umowa przechodzi na czas nieokreślony, bez zmiany 
wysokości opłat abonamentowych. 

8. Klient może zawrzeć Umowę Abonencką na warunkach niniejszej Promocji, jeżeli: 
- istnieją warunki techniczne na podłączenie lokalizacji klienta do sieci bezprzewodowej SPEED-NET i jest możliwość 
świadczenia wybranej przez Klienta usługi w tej lokalizacji. Jeżeli wcześniej zawarto Umowę Abonencką, a nie ma 
możliwości świadczenia jej w lokalizacji Klienta, Umowa Abonencka ulega wygaśnięciu bez przysługujących 
jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu Klientowi. 
- nie zalega z opłatami na rzecz SPEED-NET. 

9. Po zawarciu Umowy Aboanenckiej z Dostawcą Usługi, Abonent w czasie jej obowiązywania może zmieniać (bezpłatnie) 
rodzaj usługi tylko i wyłącznie na usługę o wyższej prędkości (spośród usług dostępnych tylko w niniejszej promocji), niż 
usługa, która była wybrana podczas podpisywania umowy. 

10. W przypadku rozwiązania Umowy Abonenckiej przez Abonenta lub przez Dostawcę Usługi, z przyczyn leżących po 
stronie Abonenta, lub wygaśnięcia Umowy Abonenckiej z przyczyn określonych w Regulaminie przed zakończeniem 
terminu jej obowiązywania, Abonent zostanie obciążony Opłatą Wyrównawczą (która stanowi karę umowną za 
przedterminowe rozwiązanie Umowy), w wysokości nie większej niż suma przyznanych rabatów: 
- z tytułu opłaty aktywacyjnej w zależności od rodzaju wybranej usługi 
- rabatu za każdy miesiąc z tytułu opłaty abonamentowej w zależności od rodzaju wybranej usługi. 
Opłata wyrównawcza nie podlega podatkowi VAT i będzie naliczona proporcjonalnie do okresu jaki pozostał do daty 
zakończenia obowiązywania umowy promocyjnej. Abonent będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty wyrównawczej  
w terminie wskazanym przez Dostawce Usługi w nocie debetowej. 

11. Warunki niniejszej Promocji nie mogą być łączone z warunkami innych promocji rozpoczętych przed 14.08.2019r.  

 
 
 

Oświadczam, iż zapoznałem się z zasadami niniejszej promocji i w pełni je akceptuję .................................................. 
 (podpis Abonenta) 


