
 „PROMOCJA STANDARDOWA II - NET 12/24”
 Regulamin promocji prowadzonej przez NTELEKOM

I. Definicje i postanowienia ogólne

1. Organizatorem Promocji  jest  NTELEKOM sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  pod  adresem:  (02-486)  Aleje
Jerozolimskie 204, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd dla m. st. Warszawy
w Warszawie,  XII  Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem  KRS  0000684164
z kapitałem  zakładowym  w  wysokości  30.000  zł.,  posługującą  się  numerem  REGON  367613362
i NIP: 7123342457, zwana dalej „Dostawcą usług”.

2. Promocja ma zastosowanie wyłącznie dla konsumentów w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego.
3. Przedmiotem Promocji jest Usługa Dostępu do Internetu w preferencyjnej cenie wskazanej w Cenniku Promocji.
4. Cenę Usługi Dostępu do Internetu świadczonej w Promocji oraz wysokość przyznanych na czas trwania Umowy

Ulg określa Cennik Promocji.
5. Regulamin Promocji nie modyfikuje innych cen i opłat zawartych w Cenniku Usług w Sieci NTELEKOM. 
6. Wszystkie ceny są cenami brutto.

II. Okres trwania Promocji

1. Promocja trwa od 01.07.2020r. do 30.06.2021r.
2. Dostawca usług zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania Promocji w każdym czasie bez podawania

przyczyny. Zmiana lub odwołanie Promocji nie wpływa na treść umów zawartych przez Abonentów w okresie
trwania Promocji.

III. Warunki Promocji

1. Z Promocji może skorzystać Abonent, który zawrze z Dostawcą usług Umowę na czas określony 12 lub 24
pełnych okresów rozliczeniowych zgodnie z poniższym Regulaminem Promocji.

2. Rabat za e-fakturę przyznawany jest w przypadku wyboru Rachunku w formie elektronicznej (e-faktury) oraz
wyrażenia zgody na otrzymywanie komunikacji marketingowej w formie elektronicznej, w wysokości 5,00 zł na
abonament za Pakiet Usług.

3. Promocja nie łączy się z innymi promocjami dostępnymi w ofercie Dostawcy usług, chyba że regulaminy tych
promocji stanowią inaczej.

4. W przypadku rozwiązania Umowy zawartej w Promocji przez Abonenta lub przez Dostawcę usług z przyczyn,
za  które  odpowiedzialność  ponosi  Abonent  przed  upływem  okresu  zobowiązania  ustalonego  w Umowie,
Abonent zobowiązany jest do zapłaty kary umownej równej wartości ulg przyznanych Abonentowi na okres
zobowiązania, pomniejszonej o ich proporcjonalną wartość za okres od dnia rozpoczęcia okresu zobowiązania
do dnia rozwiązania Umowy w okresie zobowiązania. 

IV. Cennik Promocji

Opłaty abonamentowe dla Umowy na 12 miesięcy

Pakiet Internetu 100 Mb/s 200 Mb/s 300 Mb/s 500 Mb/s 900 Mb/s

Opłata abonamentowa 84,00 zł/79,00 zł1) 94,00 zł/89,00 zł1) 124,00 zł/119,00 zł1) 154,00 zł/149,00 zł1) 184,00 zł/179,00 zł1)

Ulga 35,00 zł/40,00 zł1) 35,00 zł/40,00 zł1) 35,00 zł/40,00 zł1) 45,00 zł/50,00zł1) 45,00 zł/50,00zł1)

1Dla Abonentów, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie e-faktury oraz otrzymywanie komunikacji marketingowej w formie 
elektronicznej, przysługuje zmniejszenie opłaty o 5,00 zł. za każdy miesiąc.

Opłaty abonamentowe dla Umowy na 24 miesiące

Pakiet Internetu 100 Mb/s 200 Mb/s 300 Mb/s 500 Mb/s 900 Mb/s

Opłata abonamentowa 64,00 Zł/59,00 zł1) 74,00 zł/69,00 zł1) 94,00 zł/89,00 zł1) 124,00 zł/119,00 zł1) 154,00 zł/149,00 zł1)

Ulga 55,00 zł/60,00 zł1) 55,00 zł/60,00 zł1) 65,00 zł/70,00 zł1) 75,00 zł/80,00 zł1) 75,00 zł/80,00 zł1)

1Dla Abonentów, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie e-faktury oraz otrzymywanie komunikacji marketingowej w formie 
elektronicznej, przysługuje zmniejszenie opłaty o 5,00 zł. za każdy miesiąc.

Opłaty instalacyjne

Opis Opłata w Promocji Ulga

Opłata instalacyjna 12 miesięcy 299,00 zł 300,00 zł

Opłata instalacyjna 24 miesiące 99,00 zł 500,00 zł

V. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Promocji zastosowanie mają zapisy Umowy, „Cennika Usług 
w Sieci NTELEKOM” oraz „Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych w Sieci NTELEKOM”.

NTELEKOM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: (02-486) Aleje Jerozolimskie 204, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 
Sąd dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000684164 z kapitałem zakładowym w 
wysokości 30.000 zł., posługująca się numerem REGON 367613362 i NIP: 7123342457, wpisana do Rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod 
numerem 12265. 
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