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Regulamin Promocji „ZŁAP OKAZJĘ” w sieci SPEED-NET 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem promocji „ZŁAP OKAZJĘ” 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 Usług. 

2. Promocja trwa od 29.10.2018r. do wyczerpania możliwości technicznych. Dostawca Usług zastrzega sobie możliwośd 

odwołania promocji w dowolnym momencie, bez podania przyczyny. 

3. Promocja obejmuje obszar, w którym Dostawca Usług posiada warunki techniczne na świadczenie Usługi dostępu do 

sieci Internet w technologii bezprzewodowej lub światłowodowej.  

§2 

Zasady udziału w promocji 

1. Promocja polega na udzieleniu Ulgi w opłacie abonamentowej do Usługi dostępu do sieci Internet. 
2. Opłata Abonamentowa wyniesie 1zł brutto za miesiąc- od 1 do 12 pierwszych okresów rozliczeniowych, w zależności 
od okresu jaki pozostał do zakooczenia umowy zawartej między Abonentem, a obecnym operatorem. Okres ten jest 
ustalany na podstawie wypowiedzenia umowy, który Abonent złożył u obecnego operatora lub na podstawie umowy 
zawartej z obecnym operatorem (na której wskazany jest jednoznacznie termin zakooczenia umowy). 
3. Umowa zostaje zawarta na czas określony - okres jaki pozostał do kooca umowy z obecnym operatorem (nie dłuższy 
niż 12 okresów rozliczeniowych) + okres 24 miesięcy. 
4. Okres naliczenia upustów. 

4.1. Cennik usług dostępu do Internetu w technologii bezprzewodowej w ramach promocji (z e-fakturą): 

Rodzaj usługi 
opłata  abonamentowa 

za 1-12 okres 
rozliczeniowy* 

okres trwania umowy 
24 miesiące 

Aktywacja   

NET 5G 6Mb 1,00 zł 40,00 zł 49,99 zł 

NET 5G 10Mb 1,00 zł 50,00 zł 49,99 zł 

NET 5G 16Mb 1,00 zł 60,00 zł 49,99 zł 

NET 5G 20Mb 1,00 zł 70,00 zł 49,99 zł 

 
4.2. Cennik usług dostępu do Internetu w technologii światłowodowej w ramach promocji (z e-fakturą): 

Rodzaj usługi 

opłata  
abonamentowa  

za 1-12 okres 
rozliczeniowy* 

okres trwania 
umowy 

24 miesiące 

Aktywacja   

budynki podłączone do 
sieci światłowodowej 

SPEED-NET 
Pozostałe budynki 

SPEED 150 1,00 zł 49,99 zł 49,99 zł 
od 49,99 zł + koszt 

wykonania przyłącza 

SPEED 300 1,00 zł 59,99 zł 49,99 zł 
od 49,99 zł + koszt 

wykonania przyłącza 

SPEED 600 1,00 zł 74,99 zł 49,99 zł 
od 49,99 zł + koszt 

wykonania przyłącza 

SPEED 1000 1,00 zł 99,99 zł 49,99 zł 
od 49,99 zł + koszt 

wykonania przyłącza 

*okres promocji zależny jest od okresu jaki pozostał do zakooczenia umowy z obecnym operatorem. 

4.3. Opłata Abonamentowa naliczana jest od dnia uruchomienia usługi i obejmuje pierwszy okres rozliczeniowy w 
wysokości abonamentu 1,00 zł brutto niezależnie od liczby dni, w których usługa była świadczona.  
4.4. W przypadku wyboru przez Abonenta otrzymywania faktur za usługę w formie papierowej zostanie doliczona 
do kwoty abonamentu dodatkowa opłata w wysokości 5,00 zł.  

5. Warunki korzystania z promocji (wszystkie muszą zostad spełnione): 
5.1. Uczestnikiem promocji może byd każda osoba fizyczna lub firma, która zawrze z Dostawcą Usługi umowę o 
świadczenie usługi dostępu do Internetu dostarczanego w technologii światłowodowej na okres 24 miesięcy.    
5.2. Uczestnik promocji zobowiązany jest do przekazania najpóźniej w momencie instalacji technikowi kopi 
wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi internetowej lub kopii umowy zawartej z poprzednim operatorem, 
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jednocześnie okazując oryginał dokumentu. Na dokumentach tych musi byd jednoznacznie określona data zakooczenia 
umowy. 
5.3. Usługa świadczona była przez poprzedniego operatora w tej samej lokalizacji, w której zostanie wykonana 
instalacja przez Dostawcę Usługi SPEED-NET. 

6. Po okresie obowiązywania umowy na czas określony umowa przechodzi na czas nieokreślony, bez zmiany wysokości 
opłat abonamentowych (podanych w tabeli w pkt 4.1 lub 4.2  (w zależności od technologii w jakiej świadczona jest usługa) 
w kolumnie „okres trwania umowy 24 miesiące” niniejszego Regulaminu). 
7. Po zawarciu umowy promocyjnej z Dostawcą Usługi, Abonent w czasie jej obowiązywania może zmieniad (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. 
8. W przypadku rozwiązania umowy promocyjnej przez Abonenta lub przez Dostawcę Usługi, z przyczyn leżących po 
stronie abonenta, lub wygaśnięcia umowy promocyjnej z przyczyn określonych w regulaminie przed zakooczeniem 
terminu jej obowiązywania, Abonent zostanie obciążony Opłatą Wyrównawczą (która stanowi karę umowną za 
przedterminowe rozwiązanie umowy), obliczona z zasadami określnych poniżej: 

8.1. Opłata wyrównawcza nie może przekroczyd przyznanej Abonentowi ulgi pomniejszonej o proporcjonalną wartośd 
od dnia zawarcia Umowy do dnia rozwiązania Umowy, przy czym maksymalna kwota jaka może byd naliczona, wynosi 
1500,00 zł.       

Opłata wyrównawcza nie podlega podatkowi VAT i będzie naliczona proporcjonalnie do okresu jaki pozostał do daty 
zakooczenia obowiązywania umowy promocyjnej. Abonent będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty wyrównawczej w 
terminie wskazanym przez Dostawcę Usługi w nocie debetowej. 
9. Warunki niniejszej promocji nie mogą byd łączone z warunkami innych promocji. 
 
 
 
 
 

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

 
 


