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Regulamin Promocji "DZWOŃ ZA GROSZE" w sieci SPEED-NET 

1. Organizatorem promocji "Dzwoń za grosze", 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 Operatorem. 
2. Promocja trwa od 15.10.2013r. do 30.06.2014. Operator zastrzega sobie możliwość odwołania promocji w 
dowolnym momencie, bez podania przyczyny. 
3. Promocja jest dostępna dla następujących planów taryfowych: Optymalny, Aktywny, Wygodny 
4. Promocja polega na udzieleniu ulg w opłacie aktywacyjnej oraz opłacie abonamentowej, o ile Abonent zobowiąże 
się w ramach promocji do korzystania z Usługi przez okres 12 lub 24 miesięcy. 
5. W ramach niniejszej promocji, Operator udziela następujących rabatów: 
- obniża opłatę aktywacyjną dla usług telefonicznych z 299 zł brutto na niższą, odpowiednio wg poniższej tabeli: 
 

Opłata aktywacyjna oraz przyznane ulgi za aktywację 

 
 

Plan Taryfowy 

 
Cena aktywacji brutto [zł] 

Kwota brutto [zł] pełnej ulgi w opłacie 
aktywacyjnej, przyznanej w ramach Promocji 

w okresie 

24 miesiące 12 miesięcy 24 miesiące 12 miesięcy 

Optymalny 29,00 79,00 270,00 220,00 

Aktywny 19,00 49,00 280,00 250,00 

Wygodny 1,00 19,00 298,00 280,00 

 
- obniża opłatę abonamentową dla usług telefonicznych: Optymalny z 24,90 zł brutto, Aktywny z 39,90 zł brutto, 
Wygodny z 49,90 zł brutto na niższą, odpowiednio wg poniższej tabeli: 
 

Miesięczne opłaty abonamentowe oraz przyznane ulgi za abonament 

 
 

Plan Taryfowy 

 
Miesięczna cena abonamentu brutto [zł] 

Kwota brutto [zł] ulgi miesięcznej w opłacie 
abonamentowej, przyznanej w ramach 

Promocji w okresie 

24 miesiące 12 miesięcy 24 miesiące 12 miesięcy 

Optymalny 14,90 19,90 10,00 5,00 

Aktywny 24,90 29,90 15,00 10,00 

Wygodny 34,90 39,90 15,00 10,00 

 
6. Umowę promocyjną może zawrzeć każda osoba, jeżeli: 
- istnieją warunki techniczne na świadczenie usługi w lokalizacji klienta tzn. znajduje sie w zasięgu działania sieci 
SPEED-NET 
- nie zalega z opłatami na rzecz SPEED-NET 
7. W trakcie trwania umowy promocyjnej z Operatorem, Abonent może bezpłatnie zmieniać rodzaj usługi tylko i 
wyłącznie na usługę wyższą (spośród usług dostępnych tylko w niniejszej promocji), niż usługa która została wybrana 
w czasie zawierania umowy promocyjnej. 
8. Zasady korzystania z pakietu z limitem minut: 
1) pakiet oferowany jest w okresie rozliczeniowym, 
2) pakiet jest wykorzystywany na pierwsze połączenia wykonywane w danym okresie rozliczeniowym, 
3) po wykorzystaniu pakietu minut dostępnego w ramach opłaty abonamentowej opłaty za połączenia naliczane są 
zgodnie z opłatami określonymi w Cenniku usług, 
4) niewykorzystane w ramach pakietu minuty nie przechodzą na kolejny okres rozliczeniowy, 
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9. Operator w ramach zawartej umowy promocyjnej, udostępnia abonentowi jedno urządzenie abonenckie (bramka 
VoIP) obsługujące maksymalnie 2 numery telefonów. Chcąc korzystać z większej ilości dodatkowych numerów 
telefonów należy wydzierżawić lub zakupić kolejne urządzenie/a zgodnie z cennikiem SPEED-NET. 
10. Po okresie 12 lub 24 miesięcy, umowa przechodzi na czas nieokreślony, a wysokość opłat jest zgodna z tabelą 
miesięcznych opłat abonamentowych zamieszczoną w pkt. 5 niniejszego Regulaminu. 
11. W przypadku rozwiązania umowy promocyjnej przez abonenta lub przez Operatora, z przyczyn leżących po 
stronie abonenta, lub wygaśnięcia umowy promocyjnej 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: 
- rabat z tytułu opłaty aktywacyjnej w zależności od rodzaju wybranej usługi, opisany w pkt. 5 
- rabat za każdy miesiąc z tytułu opłaty abonamentowej w zależności od rodzaju wybranego planu taryfowego, 
opisanego w tabeli opłat abonamentowych 
 
 
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 Operatora w nocie obciążeniowej. 
 
Oświadczam, iż zapoznałem się z zasadami niniejszej promocji i w pełni je akceptuję ................................................... 
 (podpis Abonenta) 
 
 


