
 

 
 
 
 
 

REGULAMIN I WARUNKI PROMOCJI  
„Internet na próbę ETTH 2018” 

Organizowanej przez Operatora Net-Partner s.c. z siedzibą w Łodzi 
 
 
 

§ 1 
Organizator 

Organizatorem promocji „Internet na próbę ETTH 2018” zwanej w dalszej części Regulaminu „Promocją” jest Net-Partner s.c. z siedzibą w Łodzi przy ul. 
Sterlinga 27/29 zwany w dalszej części „Operatorem”. 

§ 2 
Warunki uczestnictwa w Promocji 

 
Promocja dotyczy osób indywidualnych – bloki (sieć światłowodowa ETTH).  Udział w Promocji może wziąć każda pełnoletnia osoba zwana dalej 
Uczestnikiem Promocji, która spełnia jeden z poniższych warunków:  
1. Uczestnikiem Promocji może zostać pełnoletnia osoba nie będąca Abonentem sieci Net-Partner s.c. chcąca skorzystać z usług sieci Net-Partner s.c., 
mieszkająca w zasięgu sieci po wykonaniu instalacji przez Operatora, chyba że w lokalu istnieje sprawna instalacja, po podpisaniu Umowy.  
2.  Uczestnikiem Promocji mogą zostać osoby, które przed przystąpieniem do Promocji nie posiadały żadnych zaległych zobowiązań na rzecz Operatora.  
3. Uczestnikiem Promocji nie może zostać Abonent (dotyczy również małżonków, krewnych lub powinowatych, osób pozostających w stosunku 
przysposobienia oraz osób pozostających we wspólnym pożyciu, jeżeli wymienione osoby wspólnie z Abonentem zamieszkują lub gospodarują), który 
posiadał już dowolny Pakiet Usługi i był on aktywny w okresie ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do Promocji.  
4. Obszar Promocji obejmuje wszystkie lokalizacje posiadające infrastrukturę światłowodową Sieci Net-Partner s.c.. 

§ 3 
Czas obowiązywania Promocji 

Promocja obowiązuje od dnia 01.02.2018 r. do odwołania,  co oznacza, że w tym okresie mogą być podpisywane umowy na aktywacje Pakietów 
objętych niniejszą Promocją. 

§ 4 
Zasady Promocji 

 
1. Uczestnik Promocji, który spełnia jeden z warunków wymienionych w §2 podpisuje umowę na okres 1 miesiąca,  następującego po dacie 

wykonania instalacji i aktywacji umowy (przykładowo umowa podpisana w dniu 20.06.2018 r.  aktywowana dnia 27.06.2018 r. będzie 
obowiązywać do dnia 27.07.2018 r.). 

2. Usługi obowiązujące w Promocji określają tabele. 
3. Ceny pakietów, opłat aktywacyjnych i opłat dodatkowych określają tabele. 
4. Uczestnik Promocji uiszcza opłatę abonamentową przy podpisaniu umowy w wysokości opłaty abonamentowej za wybrany pakiet.  
5. Opłata aktywacyjna w okresie obowiązywania Promocji jest obniżona o 149,10 zł i wynosi 49,90 zł.  
6. Opłata aktywacyjna dotyczy podłączenia jednego komputera, jest pobierana jednorazowo od Uczestnika Promocji i nie podlega zwrotowi w 

przypadku rezygnacji z usług Operatora po upływie okresu testowego.  
7. Uczestnik Promocji w okresie obowiązywania niniejszej Promocji nie może zmienić pakietu Usługi na inny o niższej opłacie abonamentowej.  

 
Tabele opłat: 
 
 

Opłata aktywacyjna bez promocji Opłata aktywacyjna w promocji Ulga w opłacie aktywacyjnej 
199,00 zł 49,90 zł 149,10 zł 

 
Usługa Opłata abonamentowa w 

promocji – umowy 24 
miesięczne 

Opłata abonamentowa bez 
promocji 

Ulga w opłacie abonamentowej 

INTERNET 10/1 (10 Mbps/1 Mbps) 25,90 zł 59,00 zł 33,10 zł 
INTERNET 30/5 (30 Mbps/5 Mbps) 34,90 zł 59,00 zł 24,10 zł 
INTERNET 60/10 (60 Mbps/10 Mbps) 44,00 zł 79,00 zł 35,00 zł 
INTERNET 90/20 (90 Mbps/20 Mbps) 54,00 zł 89,00 zł 35,00 zł 
INTERNET 100/30 (100 Mbps/30 Mbps)* 49,90 zł 109,00 zł 59,10 zł 
Dzierżawa routera Wi-Fi TP-LINK - 5,00 zł - 
*Możliwość podpisania umowy na wybrany Pakiet Promocyjny jest uzależniona od warunków technicznych dla realizacji wskazanego przez Abonenta pakietu usług w danej lokalizacji 

Usługa Opłata abonamentowa w 
promocji – umowy 12 

miesięczne 

Opłata abonamentowa bez 
promocji 

Ulga w opłacie abonamentowej 

INTERNET 8/1 (8 Mbps/1 Mbps) 25,90 zł 39,00 zł 13,10 zł 
INTERNET 30/5 (30 Mbps/5 Mbps) 34,90 zł 59,00 zł 24,10 zł 
INTERNET 60/10 (60 Mbps/10 Mbps) 44,00 zł 79,00 zł 35,00 zł 
INTERNET 90/20 (90 Mbps/20 Mbps) 54,00 89,00 zł 35,00 zł 
INTERNET 100/30 (100 Mbps/30 Mbps)* - - - 
Dzierżawa routera Wi-Fi TP-LINK - 5,00 zł - 
 

 
§ 5 



 

Warunki przedłużenia umowy objętej niniejszą Promocją 
 

a. Jeżeli Uczestnik Promocji ostatniego dnia (roboczego) trwania umowy nie zgłosi chęci jej kontynuacji i nie podpisze Aneksu do Umowy na 
warunkach nowej promocji, niniejsza umowa zostanie samoistnie rozwiązana po okresie na jaki została zawarta a dostarczane usługi zostaną 
zablokowane. 

§ 6  
Ograniczenia Promocji 

 
1. Możliwość podpisania Umowy na wybrany Pakiet Promocyjny jest uzależniona od warunków technicznych dla realizacji wskazanego przez 

Abonenta pakietu usług w danej lokalizacji.  
2. Operator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Promocji, jeżeli z przyczyn technicznych nie będzie miał możliwości podłączenia 

nowych Uczestników. Zakończenie Promocji nie wpływa na prawa nabyte przez Uczestników Promocji w okresie jej trwania. 
 

 
§ 7 

Informacje Uzupełniające 

1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za spadek parametrów łącza za routerem Wi-Fi.  
2. W przypadku odłączenia Usługi, Abonent zobowiązany jest do zwrotu sprawnego, znajdującego się w stanie nie gorszym , niż wynikający z 

normalnego zużycia przy prawidłowej eksploatacji, routera Wi-Fi (jeżeli takowy został wydany), w terminie 7 dni. Zwrot Urządzenia polegać 
będzie na dostarczeniu przez Abonenta i na koszt Abonenta Urządzenia dostępowego do Biura Obsługi Abonenta.  

3. Uczestnik Promocji nie może zmienić miejsca zainstalowania urządzenia dostępowego (świadczenia Usługi)  
4. Pozostałe opłaty w niniejszej Promocji nie ulegają zmianie i są zgodne z bieżącym „Cennikiem usług Net-Partner s.c.”. 

 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Promocji zastosowanie mają zapisy „Umowy Sprzedaży Usług Telekomunikacyjnych  przez Net-
Partner s.c.” oraz „Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Net-Partner s.c.” 
 
 
 
 
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią warunków Promocji i skutkami niewywiązania się z jej postanowień, akceptuję postanowienia niniejszego 
Regulaminu oraz potwierdzam odbiór jednego egzemplarza Regulaminu. 
 
 
 
 
 

  

Podpis i pieczęć Operatora               czytelny podpis Abonenta (imię i nazwisko) 

 


