
 

 

 

Regulamin promocji 
„Internet Unijny” 

1. Regulamin promocji „Internet Unijny” (zwanej dalej Promocją), określa ceny i szczególne warunki korzystania z usługi UE_FIBERNET (zwanej dalej Usługą). 

2. Organizatorem promocji jest P.H.U. NET-KOMP Marcin Orłowski z siedzibą w Kolnie (18-500), przy ul. 11-go Listopada 13, (zwana dalej NET-KOMP). 

3. Promocja obowiązuje od 01 maja 2015 r. do 31 grudnia 2018 r. 

4. Promocja skierowana jest do nowych klientów, którzy w okresie jej obowiązywania podpiszą Umowę na Usługę na czas określony 12 lub 24 miesięcy, oraz 
spełniających warunki określone w ust. 5. 

5. Klient może skorzystać z Promocji, jeżeli: 

1) nie jest klientem NET-KOMP, oraz 
2) znajduje się w zasięgu sieci NET-KOMP współfinansowanej ze środków unijnych, oraz 
3) istnieją techniczne możliwości świadczenia Usługi w wybranej przez klienta Opcji na Łączu we wskazanym Lokalu, oraz 
4) nie wykluczają tego warunki promocji, z której Klient korzysta. 

6. Promocja polega na: 

1) obniżeniu – pod warunkiem korzystania z faktury w postaci elektronicznej – opłaty instalacyjnej dla Usługi we wszystkich Opcjach z 98,40 zł brutto do 
wysokości 49,00 zł brutto przy umowie zawieranej na 24 miesiące, lub z 98,40 zł brutto do wysokości 0 zł brutto przy umowie zawieranej na 12 miesięcy, 
oraz 

2) obniżeniu miesięcznej opłaty abonamentowej za korzystanie z Usługi. 

7. Wysokość opłat o których mowa w ust 6. pkt 2), wskazana jest w kolumnach 3 i 4 tabeli nr 1. 

8. Opłata aktywacyjna w niniejszej promocji wynosi 0 zł brutto. 

9. Promocja wiąże się z przyznaniem ulg (w stosunku do oferty standardowej): 

1) ulgi w zakresie opłaty instalacyjnej dla Usługi w kwocie 49,40 zł brutto przy zawieraniu umowy na 24 miesiące lub w kwocie 98,40zł brutto przy zawieraniu 
umowy na 12 miesięcy, oraz 

2) ulgi w zakresie miesięcznej opłaty abonamentowej (w stosunku do oferty standardowej) w wysokości, określonej w kolumnie 5 i 6 tabeli nr 1. 

Tabela nr 1 

Miesięczne opłaty abonamentowe i zastosowane ulgi dla usługi UE_FIBERNET w Promocji 

Poz. 
Opcja usługi 

UE_FIBERNET 

Miesiąc 
obowiązywania 

umowy 

Miesięczna opłata abonamentowa w 
Promocji (zł brutto) przy umowie na: 

Kwota całkowitej ulgi z tytułu opłaty abonamentowej 
przyznanej w Promocji (zł brutto) przy umowie na: 

 1 2 3 4 5 6 

   1 rok 2 lata 1 rok 2 lata 

1 
F_GOLD 

1-12 miesiąc 50,00 1,00 
420,00 1428,00 

2 13-24 miesiąc  50,00 

10. Otrzymywanie faktur w postaci elektronicznej wymaga podania adresu e-mail. Jeżeli adres e-mail nie zostanie podany, faktura w postaci elektronicznej będzie 
dostępna tylko na IBOA (iboa.net-komp.net.pl) na indywidualnym koncie Abonenta. 

11. Abonent może w każdym czasie cofnąć akceptację otrzymywania faktur w postaci elektronicznej. 

12. W przypadku rozwiązania Umowy przez NET-KOMP z winy Abonenta, lub jej rozwiązania przez Abonenta przed upływem okresu na jaki umowa została zawarta, 
Abonent zostanie obciążony kwotą odszkodowania w wysokości 49,40 zł brutto w przypadku zawarcia umowy na 24 miesiące lub kwotą 98,40 zł brutto w 
przypadku zawarcia umowy na 12 miesięcy, związaną z przyznaną w ramach Promocji ulgą w zakresie opłaty instalacyjnej, pomniejszoną o proporcjonalną jej 
wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania. Odszkodowanie będzie naliczane w przypadku rozwiązania umowy w okresie pierwszych 
12 lub 24 miesięcy obowiązywania Umowy, w zależności od wariantu umowy wybranego przez Abonenta. 

13. W przypadku rozwiązania Umowy przez NET-KOMP z winy Abonenta, lub jej rozwiązania przez Abonenta przed upływem okresu na jaki umowa została zawarta 
lub przedłużona w przypadku, gdy zgodnie z jej warunkami przedłużenie nastąpiło na kolejny czas określony, Abonent zostanie obciążony kwotą 
odszkodowania związaną z przyznaną w ramach Promocji ulgą w zakresie opłaty abonamentowej, w wysokości liczonej jako suma opłat abonamentowych 
określonych w kolumnie 3 lub 4 tabeli nr 1, pozostałych do zakończenia okresu na jaki Umowa została zawarta lub przedłużona, nie wyższą jednak niż wysokość 
przyznanej ulgi, określonej w kolumnie 5 lub 6 tabeli nr 1 pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania. 

14. NET-KOMP może skrócić czas trwania Promocji bez podania przyczyny. 

15. Do świadczenia Usługi na warunkach Umowy zawartej w ramach Promocji zastosowanie maja postanowienia zawarte w Regulaminie Usługi i Cenniku Usługi, 
o ile niniejszy regulamin nie stanowi inaczej. 


