Regulamin Promocji „Zostań w domu”
§ 1 [Definicje]
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Organizator Promocji – ZapNet Karol Zapart Spółka Jawna, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru
Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem 0000314099, z siedzibą w Sośniach ul. J. Korczaka 31, NIP 622-269-07-06.
Promocja - kampania promocyjna prowadzona przez Organizatora Promocji pod hasłem "Zostań w domu", na
warunkach i w terminach określonych w niniejszym Regulaminie, obejmująca sprzedaż pakietów usługi
szerokopasmowego światłowodowego dostępu do Internetu oferowanej przez Organizatora Promocji na
preferencyjnych warunkach.
Uczestnik– osoba fizyczna spełniająca warunki, o których mowa w § 3 Regulaminu Promocji.
Umowa - Umowa o Świadczenie Usług Dostępu do Internetu przez Organizatora Promocji zawarta na czas określony.
Regulamin Operatora – Regulamin Świadczenia usług dostępu do Internetu obowiązujący w sieci zarządzanej przez
Organizatora Promocji.
Regulamin Promocji – niniejszy regulamin Promocji „Zostań w domu”.
Przystąpienie do Promocji – chwila zawarcia przez Uczestnika Umowy Abonenckiej na warunkach Promocji, w okresie
obowiązywania Promocji.

§ 2 [Postanowienia ogólne]
1.
2.
3.

Promocja trwa od 06.04.2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.
Promocja ograniczona jest terytorialnie. Promocja obejmuje jedynie te tereny, na których Operator świadczy usługi
szerokopasmowego dostępu do sieci w technologii światłowodowej FTTH. Informacje w tym zakresie znajdują się na
www Operatora oraz dostępna jest w BOK.
Promocja dotyczy wybranej taryfy usługi szerokopasmowego światłowodowego dostępu do Internetu, uwzględniając
opłatę abnemnetową w wysokości 1zł przez okres 3 pierwszych miesięcy od daty podpisania umowy z Operatorem:
3.1.
300 Mb/s [FTTH];

§ 3 [Warunki udziału w Promocji]
1.
2.
3.

4.
5.

6.

Promocja przeznaczona jest dla wszystkich pełnoletnich osób fizycznych, które na dzień przystąpienia do Promocji
spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie oraz w Regulaminie Operatora, z zastrzeżeniem poniższych
postanowień.
Promocja skierowana jest do osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego,
zameldowanych na pobyt stały lub czasowy albo posiadających tytuł prawny do lokalu, w którym świadczona będzie
usługa na warunkach Promocji.
Organizator Promocji zastrzega sobie prawo odmowy udziału w Promocji:
3.1.
osobom, które zalęgają względem Organizatora Promocji z płatnościami z jakiegokolwiek tytułu;
3.2.
abonentów, z którymi Organizator Promocji rozwiązał uprzednio umowę o świadczenie usług
telekomunikacyjnych, z przyczyn leżących po stronie Abonenta, w tym z powodu nieuregulowania należności
zaświadczone usługi telekomunikacyjne.
Przystąpienie do Promocji następuje przez zawarcie z Organizatorem Umowy na warunkach niniejszej Promocji naczas
określony, wynoszący 24 miesiące, obejmującej usługę szerokopasmowego światłowodowego dostępu do Internetu w
taryfie wskazanej w § 2 ust. 3 powyżej.
Jeżeli na dzień przystąpienia do Promocji, osoba spełniająca warunki niniejszej Promocji związana jest z Organizatorem
Promocji umową o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartą na czas określony, a do końca okresu, na jaki
została ona zawarta pozostało mniej niż 3 miesięce, Uczestnik może skorzystać z Promocji, przy czym Organizator
naliczy wówczas opłatę manipulacyjną za przystąpienie do Promocji w okresie trwania obowiązującej umowy w
wysokości 99,00 zł brutto.
Jeżeli na dzień przystąpienia do Promocji, osoba spełniająca warunki niniejszej Promocji związana jest z Organizatorem
umową o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartą na czas określony, a do końca okresu, na jaki została ona
zawarta pozostało więcej niż 3 miesięce, Organizator Promocji może domagać się zwrotu udzielonych abonentowi ulg
wynikających z obowiązującej umowy, w wysokości proporcjonalnej do pozostałego okresu jej obowiązywania.

§ 4 [Ulga promocyjna]
1. Uczestnik Promocji otrzymuje, w zależności od wybranych usług, na mocy niniejszego Regulaminu Promocji
następujące ulgi promocyjne:
a. obniżenie miesięcznej opłaty abonamentowej za wybrany pakiet szerokopasmowego światłowodowego dostępu do
Internetu według stawek przedstawionych w Tabeli nr 1;
b. obniżenie opłaty aktywacyjnej oraz opłaty instalacyjnej za wybrany pakiet szerokopasmowego światłowodowego
dostępu do Internetu według stawek przedstawionych w Tabeli nr 3;
c. możliwość opcji Routera WiFi z funkcją sieci bezprzewodowej według stawek przedstawionych w Tabeli nr 3.
2. Obniżone stawki opłat abonamentowych obowiązują przez cały okres trwania Umowy. Organizator Promocji
gwarantuje, iż w ciągu tego okresu wysokość miesięcznej opłaty abonamentowej nie ulegnie zmianie.
3. Po upływie promocyjnego okresu obowiązywania Umowy, w przypadku jej przekształcenia na czas nieokreślony,
Abonent traci uprawnienia do korzystania z usług objętych Umową na warunkach niniejszej Promocji i zobowiązany
będzie do zapłaty opłaty abonamentowej w wysokości standardowej, odpowiadającej wyskości opłaty przewidzianej
dla umów na czas nieokreślony, wskazanej w Tabeli nr 2.
4. Całkowita ulga promocyjna stanowi różnicę pomiędzy stawkami opłat za instalację, aktywację oraz abonament
miesięczny stosowanymi w Cenniku przy umowach zawieranych na czas nieokreślony bez promocji, a stawkami
wynikającymi z niniejszej Promocji.
5. W przypadku jednostronnego rozwiązania Umowy przez Uczestnika Promocji lub przez Organizatora z przyczyn
leżących po stronie Uczestnika Promocji, przed upływem okresu obowiązywania Umowy zawartej na czas określony
(promocjny), Uczestnik Promocji zobowiązany jest do zapłaty opłaty wyrównawczej w wysokości Ulgi Promocyjnej
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pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania. Uczestnik
Promocji zapłaci opłatę wyrównawczą w terminie 30 dni od daty naliczenia mu tej opłaty.
§ 5 [Dodatkowe warunki Promocji]
1. W okresie obowiązywania Umowy zawartej na warunkach niniejszej Promocji Abonent może dokonać zmiany:
1.1.
wariantu Promocji poprzez rozszerzenie zakresu usług, z których korzysta na warunkach niniejszej Promocji;
1.2.
pakietu szerokopasmowego światłowodowego dostępu do Internetu (spośród pakietów dostępnych w niniejszej
Promocji);
2. Uczestnik Promocji nie może dokonać zmiany wariantu Promocji polegającej na zrezygnowaniu z którejkolwiek z usług
objętych Umową.
3. W okresie obowiązywania Promocji na wniosek Uczestnika Promocji możliwa jest zmiana lokalizacji Usługi dostępu do
Internetu.
4.
Dopuszczalna jest zmiana strony Umowy zawartej w ramach Promocji na podstawie cesji Umowy. Cesjonariusz
przejmuje prawa i obowiązki wynikające z Umowy. Cesjonariusz musi spełniać warunki Przystąpienia do Promocji.
§ 7 [Postanowienia końcowe]
1.
2.
3.
4.

Niniejszy Regulamin Promocji jest regulaminem szczególnym w stosunku do Regulaminu Operatora i dotyczy wyłącznie
Umów zawartych w ramach Promocji. Po zakończeniu okresu Promocji Uczestnicy Promocji będą związani
postanowieniami Regulaminu oraz Umowy Abonenckiej.
Postanowienia Umowy Abonenckiej oraz postanowienia niniejszego Regulaminu Promocji, odmienne od postanowień
zawartych w Regulaminie, znajdują pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu.
We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem maja zastosowanie odpowiednie postanowienia
Regulaminu Operatora, Umowy oraz obowiązujące przepisy polskiego prawa.
Każdy z Uczestników Promocji poprzez przystąpienie do Promocji akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

Tabela nr 1
Internet światłowodowy – promocja „Zostań w domu”
Promocyjne miesięczne opłaty abonamentowe dostęp do Internetu (obniżona opłata promocyjna w zależności od wybranej
taryfy i okresu umowy)
cennik promocji „Zostań w domu”
Abonament przez
Abonament między 4
Upust – liczony od
pierwsze 3 miesiące
a 24 miesiącem
umowy za czas
nieokreślony
1 zł
59,99 zł
58,99 przez 3mc,
30,00 zł przez 21 mc

Taryfa

300 Mb/s

Upust za
e-Fakturę
5,00 zł

Tabela nr 2
Internet światłowodowy – cennik podstawowy
miesięczne podstawowe opłaty abonamentowe Internetu (opłata podstawowa w zależności od wybranej taryfy i okresu
umowy)
cennik podstawowy
Taryfa
300 Mb/s [FTTH]
Opłata za wykonanie przyłącza
światłowodowego [FTTH]

umowa na czas nieokreślony –
umowa na czas nieokreślony –
ceny brutto /mc z eFakturą
ceny brutto /mc bez eFaktury
89,99
94,99
1500,00 zł

Tabela nr 3
Internet
jednorazowe opłaty instalacyjne (obniżona opłata instalacyjna w zależności od wariantu promocji)
Opłata instalacyjna
Taryfa
Cena za instalację wg cennika
promocyjnego[zł]
Cena za instalację wg cennika
ogólnego[zł]
Upust [zł]
Opcja routera WiFi AC
Upust za opcję routera Wifi

300Mb/s
1,00 zł
1500zł
1499,00
199,00 zł jednorazowo lub 10 zł /mc
250,00 zł
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