
REGULAMIN PROMOCJI „Fibra-Net”

1. Organizatorem promocji jest firma ITALNET Sebastian Handzlik z siedzibą
w Warszawie przy ul. Zwoleńskiej 16A, zwana dalej Operatorem.

2.  Promocja trwa od września 2014 r. do sierpnia 2016 r.

3. Promocja skierowana jest do Klientów, którzy w okresie obowiązywania promocji
podpiszą Umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych z Operatorem w ramach
usługi Fibra-Net - dostępu do Internetu.

4.  W ramach niniejszej promocji Operator udziela następujących rabatów:
a) obniża opłatę abonamentową dla usług na niższą w stosunku do ceny cennikowej;

b) obniża opłatę abonamentową za skorzystanie z faktury elektronicznej.

Odpowiednio wg tabeli:

Rodzaj usługi Cena wg
cennika 

Promocyjna
cena

abonamentu

Przyznana ulga
w abonamencie
za korzystanie

z e-faktury
Abonament Fibra-
Net 10 123,00 zł 63,00 zł 10,00 zł

Abonament Fibra-
Net 30 131,00 zł 71,00 zł 10,00 zł

Abonament Fibra-
Net 50 144,00 zł 84,00 zł 10,00 zł

Abonament Fibra-
Net 100 159,00 zł 99,00 zł 10,00 zł

Abonament Fibra-
Net 1000 199,00 zł 139,00 zł 10,00 zł

Tabela opłat abonamentowych dotycząca ulg w punkcie 4 (ceny brutto, zawierają
podatek VAT 23%).

Opłaty jednorazowe

5. Opłata aktywacyjna

Przy podpisaniu Umowy na czas określony, tj. 24 miesięcy, Operator obniża opłatę
aktywacyjną z 249 zł brutto do 99 zł brutto, udzielając rabatu w wysokości 150 zł.

6. Opłata instalacyjna zależna jest od odległości nieruchomości Klienta od magistrali
Operatora.
6.1. Przy płatności jednorazowej opłata instalacyjna przedstawia się następująco:



Odległość od
magistrali

Płatność
jednorazowa

do 20m 549,00 zł
20-70m 1099,00 zł

70-200m 1849,00 zł
> 200 m wg kosztorysu

6.2. Opłata instalacyjna może zostać rozłożona na miesięczne raty doliczane do 
wystawianych faktur zgodnie z tabelą poniżej:

Odległość od
magistrali

Umowa na 24 mc,
opłata za 1 mc

do 20m 29,00 zł
20-70m 59,00 zł

70-200m 99,00 zł
> 200 m wg kosztorysu

6.3. Przy odległości powyżej 200 m wysokość rat miesięcznych jest ustalana po
sporządzeniu kosztorysu.

6.4. Opłata instalacyjna rozłożona na raty będzie doliczana do faktur przez pierwsze
24 miesiące trwania Umowy. Po upływie okresu obowiązywania Umowy na czas
określony opłata nie będzie pobierana.

7. Po okresie obowiązywania Umowy na czas określony Umowa przechodzi na czas
nieokreślony, bez zmiany wysokości opłat abonamentowych. Opłata instalacyjna
zgodnie z punktem 6.4.

8. Operator w ramach zawartej Umowy promocyjnej, udostępnia abonentowi
wszystkie niezbędne urządzenia potrzebne do świadczenia usługi.

9. Klient może zawrzeć Umowę promocyjną, jeżeli:
a) istnieją warunki techniczne na podłączenie lokalizacji klienta do sieci Operatora
i jest możliwość świadczenia wybranej przez klienta usługi w tej lokalizacji. Jeżeli
wcześniej zawarto umowę promocyjną, a nie ma możliwości świadczenia jej
w lokalizacji klienta, umowa ulega wygaśnięciu bez przysługujących jakichkolwiek
roszczeń z tego tytułu Klientowi,

b) nie zalega z opłatami na rzecz Operatora.

10. Abonent może zmieniać usługi w czasie trwania promocji na wyższe, wybierając
spośród usług dostępnych w tej promocji.

Postanowienia Końcowe

1. W przypadku jednostronnego rozwiązania Umowy przez Abonenta lub przez
Operatora z winy Abonenta przed upływem terminu na jaki została ona zawarta,
Operatorowi przysługuje roszczenie o zwrot przyznanych Abonentowi ulg,
pomniejszonych o proporcjonalną ich wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do



dnia jej rozwiązania. Roszczenie to nie przysługuje w przypadku rozwiązania Umowy
przez Abonenta przed rozpoczęciem świadczenia usług, chyba że przedmiotem ulgi
jest telekomunikacyjne urządzenie końcowe.

2. W przypadku jednostronnego rozwiązania Umowy przez Abonenta lub przez
Operatora z winy Abonenta przed upływem terminu na jaki została ona zawarta,
Operatorowi przysługuje roszczenie o zapłatę za instalację przyłącza, pomniejszoną
o raty spłacone do dnia rozwiązania Umowy.

3. Klient może w każdym czasie cofnąć akceptację otrzymywania faktur w postaci
elektronicznej. W przypadku rezygnacji z otrzymywania faktur w postaci
elektronicznej przed upływem okresu, na jaki została zawarta Umowa, Operatorowi
przysługuje roszczenie o zwrot przyznanych Abonentowi ulg z tego tytułu,
pomniejszonych o proporcjonalną ich wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do
dnia jej rozwiązania. Roszczenie to nie przysługuje w przypadku rozwiązania Umowy
przez Abonenta przed rozpoczęciem świadczenia usług.

4. Promocją objęty jest ten obszar, na którym Operator świadczy swoje usługi,
w którym istnieją moż l iwości techniczne real izacj i danej opcj i us ługi
szerokopasmowego dostępu do sieci Internet.

5. Niniejszy REGULAMIN PROMOCJI jest regulaminem szczególnym w stosunku do
Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych i odnosi się tylko do tej
promocji.

6. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym REGULAMINEM mają
zastosowania odpowiednie postanowienia Regulaminu Świadczenia Usług
Telekomunikacyjnych, przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy regulujące
działalność w dziedzinie telekomunikacji.

7. Niniejszy REGULAMIN nie wyłącza możliwości podpisania UMOWY ABONENCKIEJ
z Operatorem na zasadach ogólnych.

8. Każdy z Uczestników Promocji, podpisując Umowę na świadczenie usług przez
Operatora oświadcza, że zapoznał się z treścią REGULAMINU oraz akceptuje warunki
w nim zawarte.


