REGULAMIN PROMOCJI "WIELKA MIGRACJA"
1. Organizator Promocji
Organizatorem promocji "WIELKA MIGRACJA" jest firma
Betanet sp. z o.o., z siedzibą Grabó wki 227, 32-020 Wieliczka,
wpisana do rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Krakowa - Sró dmieś cia w Krakowie, XI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000162414, NIP: 9451986580, REGON: 356718552
2. Uczestnik Promocji, miejsce,
2.1. Promocja WIELKA MIGRACJA" skierowana jest dla
przyszłych Abonentó w -wszystkich podmiotó w-, któ re:
2.1.1. W okresie 6 (słownie: sześ ciu) miesięcy przed
przystąpieniem do Promocji nie były Abonentami
Organizatora Promocji w zakresie jakiejkolwiek z
usług
2.1.2. Nie
posiadają
ż adnych
zaległoś ci
wobec
Organizatora promocji z jakiegokolwiek tytułu i
posiadający jasny i udokumentowany stan prawny
lokalu
2.1.3. Wyraż ą zgodę na przesyłanie faktur przez
Organizatora Promocji za ś wiadczone usługi drogą
elektroniczną,
Abonent
deklarując
chęć
otrzymywania faktur drogą elektroniczną przy
zawieraniu umowy w ramach promocji jest
zobowiązany podać adres e-mail niezbędny do
przesyłania korespondencji drogą elektroniczną
-zwanych dalej Uczestnikami promocji, o ile Organizator
promocji jest w stanie świadczyć swe usługi na danej
lokalizacji w technologii światłowodowej.
2.2. Usługi objęte niniejszą promocją mogą być ś wiadczone
wyłącznie w lokalach, w któ rych w okresie 6 (słownie:
sześ ciu) miesięcy przed przystąpieniem Uczestnika
promocji do promocji nie były ś wiadczone jakiekolwiek
usługi przez Organizatora promocji.
3. Warunki przyznania Promocji
3.1. W związku z przystąpieniem do Promocji
"WIELKA
MIGRACJA",
Uczestnik
Promocji
przechodzący od Innego Operatora (konkurencji)
otrzyma od firmy Betanet sp. z o.o. nawet przez
okres do 10 miesięcy abonament w wysokości po 1
zł. brutto, zależnie od kryteriów wskazanych
poniżej w tabeli:
Dotychczasowy
rodzaj dostępu
u konkurencji:
radiowy
radiowy
kablowy
kablowy
światłowodowy
światłowodowy

Rodzaj dostępu w
Betanet
kablowy
światłowodowy
kablowy
światłowodowy
kablowy
światłowodowy

Ilość miesięcy
promocji abonamentu
miesięcznego w
wysokości 1 zł.
3 miesiące
3 miesiące
3 miesiące
3 miesiące
3 miesiące
10 miesięcy

3.2. Zniż ka ta naliczana będzie od miesiąca następującego
po miesiącu, w któ rym Uczestnik Promocji przystąpił do
promocji.
3.3. W promocji mogą brać udział Uczestnicy promocji, po
spełnieniu łącznie poniż szych warunkó w, któ re:
3.3.1. W dniu przystąpienia do promocji "WIELKA

Uczestnik promocji –Abonent

MIGRACJA" lub w okresie do 2-ch tygodni wcześ niej
w lokalizacji, o któ rej mowa w pkt.2, w któ rej mają
być ś wiadczone usługi przez Operatora Promocji
wykaż ą okolicznoś ć posiadania usługi dostępu do
internetu u innego Operatora (konkurencji), w
szczegó lnoś ci
poprzez
okazanie
aktualnie
obowiązującej umowy. Niniejsza promocja nie
dotyczy usług typu pre-paid., i
3.3.2. Zdecydują się na podpisanie z firmą Betanet Sp. z
o.o.
umowy
o
ś wiadczenie
usług
telekomunikacyjnych na dostęp do internetu w
lokalizacji wskazanej w pkt. 3.3.1 na okres 24 m-cy;
z tym jednak zastrzeż eniem, ż e dotyczy to wyłącznie
usług telekomunikacyjnych w któ rych sygnał jest
dostarczany przez Organizatora w technologii
ś wiatłowodowej i lub kablowej ( nie dotyczy usług
w któ rych sygnał telekomunikacyjny dostarczany
jest drogą radiową), i
3.3.3. Wypowiedzą usługę, o któ rej mowa w pkt. 3.3.1
innemu Operatorowi
i przedstawią to
wypowiedzenie wraz z potwierdzeniem, ż e
wypowiedzenie to zostało do innego Operatora
dostarczone. Okres w któ rym w/w wypowiedzenie
zostało złoż one innemu Operatorowi nie moż e być
wcześ niejszy niż 3 m-ce od dnia podpisania umowy,
o któ rej mowa w pkt. 3.3.2
3.4. Z danej lokalizacji do promocji moż na przystąpić tylko
jeden raz.
Dla podmiotów -Uczestników promocji, które zdecydują się i
zawrą z Organizatorem promocji nową umowę o świadczenie
usług
telekomunikacyjnych,
Organizator
promocji
przygotował specjalny cennik świadczonych przez siebie
usług, którego szczegółowe warunki zostały określone
poniżej.
4. Naruszenie warunków promocji:
4.1. W przypadku jednostronnego rozwiązania Umowy
zawartej na warunkach określonych w pkt. 2, 3 i 4 przez
Uczestnika Promocji lub przez Organizatora promocji z
przyczyn leżących po stronie Uczestnika Promocji,
przed upływem okresu na jaki umowa zostanie zawarta,
Uczestnik Promocji zobowiązany będzie do uiszczenia
na rzecz Organizatora promocji, kwoty w wysokości
łącznej ulgi, przyznanej mu w związku z korzystaniem z
Promocji pomniejszonej o proporcjonalną ich wartość
za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej
rozwiązania.
4.2. Uczestnik Promocji zapłaci w/w kwotę w terminie 7
dni od daty rozwiązania Umowy w zakresie usług
objętych Promocją.
5. Regulamin promocji obowiązuje od dnia: 12.12.2019
do odwołania
Organizator promocji zastrzega sobie prawo do zmiany lub
odwołania promocji w każdym czasie bez podawania
przyczyny, z zastrzeżeniem, iż zmiana lub odwołanie nie
wpływa na prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez
Abonenta, który zawarł Umowę w ramach promocji.

Organizator promocji -Operator

Cennik Promocji „WIELKA MIGRACJA”
Opłaty aktywacyjne promocyjne (ceny brutto w PLN) :
Opłata bez
promocji

Opłata w
promocji

Ulga

Opłata aktywacyjna promocyjna w technologii kablowej przy umowie na 24 m-ce –przy wyborze
1 pakietu: „do 500/do 50 Mb”, lub „do 600/do 50 Mb”, lub „do 700/do 50 Mb”, lub „do 800/do 50 Mb”,
lub „do 900/do 50 Mb”

150,00 zł

1,00 zł

149,00 zł

Opłata aktywacyjna promocyjna w technologii kablowej Wifi przy umowie na 24 m-ce –przy wyborze
2 pakietu: „do 500/do 50 Mb”, lub „do 600/do 50 Mb”, lub „do 700/do 50 Mb”, lub „do 800/do 50 Mb”,
lub „do 900/do 50 Mb”

300,00 zł

150,00 zł

150,00 zł

Opłata aktywacyjna promocyjna w technologii światłowodowej GPON przy umowie na 24 m-ce –przy
3 wyborze pakietu: „do 500/do 50 Mb”, lub „do 600/do 50 Mb”, lub „do 700/do 50 Mb”, lub „do 800/do
50 Mb”, lub „do 900/do 50 Mb”

300,00 zł

1,00 zł

299,00 zł

Opłata aktywacyjna promocyjna w technologii światłowodowej GPON WIFI przy umowie na 24 m-ce
4 przy wyborze pakietu: „do 500/do 50 Mb”, lub „do 600/do 50 Mb”, lub „do 700/do 50 Mb”, lub „do
800/do 50 Mb”, lub „do 900/do 50 Mb”

450,00 zł

150,00 zł

300,00 zł

lP

Opłaty za dostęp do Internetu (ceny brutto w PLN):
ŁĄCZA ŚWIATŁOWODOWE
W PIERWSZYM MIESIĄCU PODŁĄCZENIA- OZNACZA OKRES OD PODŁĄCZENIA DO
PODŁĄCZENIE, KOLEJNE MIESIACE TO PEŁNE MIESIĄCE KALENDARZOWE
PAKIET Abonament promocyjny PRZEZ TRZY MIESIĄCE – od drugiego do czwartego
miesiąca od podłączenia- łącze światłowodowe z pełnym nielimitowanym dostępem.
Obowiązuje dla klientów przechodzących od konkurencji z technologii radiowej lub kablowej
na kablową lub światłowodową (nie dotyczy klientów przechodzących z technologii
światłowodowej na światłowodową)
Do 500 Mb/s /do 50 Mb/s
Do 600 Mb/s / do 50 Mb/s
Do 700 Mb/s / do 50 Mb/s
Do 800 Mb/s / do 50 Mb/s
Do 900 Mb/s / do 50 Mb/s
PAKIET Abonament promocyjny W PIERWSZYM MIESIACU PODŁĄCZENIA I OD
PIĄTEGO MIESIĄCA - łącze światłowodowe z pełnym nielimitowanym dostępem.
Obowiązuje dla klientów przechodzących od konkurencji z technologii radiowej lub kablowej
na kablową lub światłowodową (nie dotyczy klientów przechodzących z technologii
światłowodowej na światłowodową)
Do 500 Mb/s /do 50 Mb/s
Do 600 Mb/s / do 50 Mb/s
Do 700 Mb/s / do 50 Mb/s
Do 800 Mb/s / do 50 Mb/s
Do 900 Mb/s / do 50 Mb/s
PAKIET Abonament promocyjny PRZEZ DZIESIĘĆ MIESIĄCY - OD DRUGIEGO DO
JEDENASTEGO MIESIĄCA- łącze światłowodowe z pełnym nielimitowanym dostępem.
Obowiązuje dla klientów przechodzących od konkurencji z technologii światłowodowej na
światłowodową
Do 500 Mb/s /do 50 Mb/s
Do 600 Mb/s / do 50 Mb/s
Do 700 Mb/s / do 50 Mb/s
Do 800 Mb/s / do 50 Mb/s
Do 900 Mb/s / do 50 Mb/s
PAKIET Abonament promocyjny W PIERWSZYM MIESIACU PODŁĄCZENIA I OD
DWUNASTEGO MIESIĄCA - łącze światłowodowe z pełnym nielimitowanym dostępem.
Obowiązuje dla klientów przechodzących od konkurencji z technologii światłowodowej na
światłowodową
Do 500 Mb/s /do 50 Mb/s
Do 600 Mb/s / do 50 Mb/s
Do 700 Mb/s / do 50 Mb/s
Do 800 Mb/s / do 50 Mb/s
Do 900 Mb/s / do 50 Mb/s

KOŃCA MIESIĄCA W KTÓRYM NASTĄPIŁO
Wysokość
abonamentu
miesięcznego w
promocji

Wysokość
abonamentu
miesięcznego
bez promocji

Ulga
miesięczna

1,00 zł
1,00 zł
1,00 zł
1,00 zł.
1,00 zł
Wysokość
abonamentu
miesięcznego w
promocji

118 zł
138 zł
158 zł
178 zł
198 zł
Wysokość
abonamentu
miesięcznego
bez promocji

117 zł
137 zł
157 zł
177 zł
197 zł
Ulga
miesięczna

59 zł
69 zł
79 zł
89 zł.
99 zł
Wysokość
abonamentu
miesięcznego w
promocji
1,00 zł
1,00 zł
1,00 zł
1,00 zł.
1,00 zł
Wysokość
abonamentu
miesięcznego w
promocji
59 zł
69 zł
79 zł
89 zł.
99 zł

118 zł
138 zł
158 zł
178 zł
198 zł
Wysokość
abonamentu
miesięcznego
bez promocji
118 zł
138 zł
158 zł
178 zł
198 zł
Wysokość
abonamentu
miesięcznego
bez promocji
118 zł
138 zł
158 zł
178 zł
198 zł

59 zł
69 zł
79 zł
89 zł.
99 zł
Ulga
miesięczna
117 zł
137 zł
157 zł
177 zł
197 zł
Ulga
miesięczna
59 zł
69 zł
79 zł
89 zł.
99 zł
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REGULAMIN PROMOCJI „INTERNET ZA 50%”
1. Organizator Promocji
3.
Organizatorem promocji "INTERNET ZA 50%", zwanej
również „50%” jest firma Betanet sp. z o.o., z siedzibą Grabówki
227, 32-020 Wieliczka, wpisana do rejestru sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia
w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000162414, NIP: 9451986580,
REGON: 356718552
2. Warunki przyznania Promocji – Uczestnik Promocji i
miejsce
2.1. Promocja "INTERNET ZA 50%" skierowana jest dla
przyszłych Abonentów -wszystkich podmiotów-,
które:
a.
W okresie 30 (słownie: trzydziestu) dni przed
przystąpieniem do Promocji nie były Abonentami
Organizatora Promocji w zakresie jakiejkolwiek z
usług
b.
Nie posiadają żadnych zaległości wobec 4.
Organizatora promocji z jakiegokolwiek tytułu i
posiadający jasny i udokumentowany stan
prawny lokalu
c.
Wyrażą zgodę na przesyłanie faktur przez
Organizatora Promocji za świadczone usługi
drogą elektroniczną, Abonent deklarując chęć
otrzymywania faktur drogą elektroniczną przy
zawieraniu umowy w ramach promocji jest
zobowiązany podać adres e-mail niezbędny do
przesyłania korespondencji drogą elektroniczną.
- zwanych dalej Uczestnikami promocji, o ile Organizator
promocji jest w stanie świadczyć swe usługi na danej lokalizacji
w technologii światłowodowej.
2.2. Usługi objęte niniejszą promocją mogą być
świadczone wyłącznie w lokalach, w których w 5.
okresie 30 (słownie: trzydziestu) dni przed
przystąpieniem Uczestnika promocji do promocji nie
były świadczone jakiekolwiek usługi przez
Organizatora promocji.
Dla osób (Uczestników promocji), które zdecydują się i zawrą z
Organizatorem promocji nową umowę o świadczenie usług
telekomunikacyjnych, Organizator promocji przygotował
specjalny cennik świadczonych przez siebie usług, którego
szczegółowe warunki zostały określone poniżej.

Uczestnik promocji –Abonent

Specjalne warunki promocji:
3.1. Warunkiem wzięcia udziału w promocji jest:
a.
Spełnienie wymagań opisanych w pkt 2
niniejszego regulaminu (dotyczące Uczestnika
promocji i miejsca), i
b.
Zawarcie z Organizatorem promocji nowej
umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych
na czas określony 24 m-ce.
3.2. Z danej lokalizacji do promocji można przystąpić
tylko jeden raz.
3.3. Z promocji wyłączony jest Uczestnik promocji
posiadający zaległości płatnicze wobec Organizatora
promocji z jakiegokolwiek tytułu lub posiadający
niejasny i nieudokumentowany stan prawny lokalu,
lub w inny sposób nie spełniający wymagań
wynikających z Regulaminu promocji lub Umowy lub
Regulaminu
Naruszenie warunków promocji:
4.1. W przypadku jednostronnego rozwiązania Umowy
zawartej na warunkach określonych w pkt. 2, 3 i 4
przez Uczestnika Promocji lub przez Organizatora
promocji z przyczyn leżących po stronie Uczestnika
Promocji, przed upływem okresu na jaki umowa
zostanie zawarta, Uczestnik Promocji zobowiązany
będzie do uiszczenia na rzecz Organizatora promocji,
kwoty w wysokości łącznej ulgi, przyznanej mu w
związku z korzystaniem z Promocji pomniejszonej o
proporcjonalną ich wartość za okres od dnia
zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania.
4.2. Uczestnik Promocji zapłaci w/w kwotę w terminie 7
dni od daty rozwiązania Umowy w zakresie usług
objętych Promocją.
Regulamin promocji obowiązuje od dnia: 12.12.2019
do odwołania
Organizator promocji zastrzega sobie prawo do
zmiany lub odwołania promocji w każdym czasie bez
podawania przyczyny, z zastrzeżeniem, iż zmiana lub
odwołanie nie wpływa na prawa i obowiązki
uprzednio nabyte przez Abonenta, który zawarł
Umowę w ramach promocji.

Organizator promocji -Operator
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Cennik promocji: " INTERNET ZA 50%"
Opłaty promocyjne (ceny brutto w PLN) w technologii światłowodowej

Opłaty aktywacyjne (ceny brutto w PLN) :
Lp

Opłata bez
promocji

Opłata w
promocji

Ulga

1

Opłata aktywacyjna promocyjna w technologii kablowej przy umowie na 24 m-ce –przy wyborze pakietu: „do 120/ do 10
Mb”

150,00 zł

150,00 zł

0,00 zł

2

Opłata aktywacyjna promocyjna w technologii kablowej przy umowie na 24 m-ce - przy wyborze pakietu: „do 300/ do 30
Mb”

150,00 zł

50,00 zł

100,00 zł

3

Opłata aktywacyjna promocyjna w technologii kablowej przy umowie na 24 m-ce –przy wyborze pakietu: „do 500/do 50
Mb”, lub „do 600/do 50 Mb”, lub „do 700/do 50 Mb”, lub „do 800/do 50 Mb”, lub „do 900/do 50 Mb”

150,00 zł

1,00 zł

149,00 zł

4

Opłata aktywacyjna promocyjna w technologii kablowej Wifi przy umowie na 24 m-ce –przy wyborze pakietu: „do 120/ do
10 Mb”

300,00 zł

300,00 zł

0,00 zł

5

Opłata aktywacyjna promocyjna w technologii kablowej Wifi przy umowie na 24 m-ce - przy wyborze pakietu: „do 300/ do
30 Mb”

300,00 zł

200,00 zł

100,00 zł

6

Opłata aktywacyjna promocyjna w technologii kablowej Wifi przy umowie na 24 m-ce –przy wyborze pakietu: „do 500/do
50 Mb”, lub „do 600/do 50 Mb”, lub „do 700/do 50 Mb”, lub „do 800/do 50 Mb”, lub „do 900/do 50 Mb”

300,00 zł

150,00 zł

150,00 zł

7

Opłata aktywacyjna promocyjna w technologii ś wiatłowodowej GPON przy umowie na 24 m-ce –przy wyborze pakietu: „do
120/ do 10 Mb”

300,00 zł

300,00 zł

0,00 zł

8

Opłata aktywacyjna promocyjna w technologii ś wiatłowodowej GPON przy umowie na 24 m-ce - przy wyborze pakietu: „do
300/ do 30 Mb”

300,00 zł

150,00 zł

150,00 zł

9

Opłata aktywacyjna promocyjna w technologii ś wiatłowodowej GPON przy umowie na 24 ce –przy wyborze pakietu: „do
500/do 50 Mb”, lub „do 600/do 50 Mb”, lub „do 700/do 50 Mb”, lub „do 800/do 50 Mb”, lub „do 900/do 50 Mb”

300,00 zł

1,00 zł

299,00 zł

10

Opłata aktywacyjna promocyjna w technologii ś wiatłowodowej GPON WIFI przy umowie na 24 m-ce –przy wyborze
pakietu: „do 120/ do 10 Mb”

450,00 zł

450,00 zł

0,00 zł

11

Opłata aktywacyjna promocyjna w technologii ś wiatłowodowej GPON WIFI przy umowie na 24 m-ce ce - przy wyborze
pakietu: „do 300/ do 30 Mb”

450,00 zł

300,00 zł

150,00 zł

12

Opłata aktywacyjna promocyjna w technologii ś wiatłowodowej GPON WIFI przy umowie na 24 m-–przy wyborze pakietu:
„do 500/do 50 Mb”, lub „do 600/do 50 Mb”, lub „do 700/do 50 Mb”, lub „do 800/do 50 Mb”, lub „do 900/do 50 Mb”

450,00 zł

150,00 zł

300,00 zł

Opłaty za dostęp do Internetu (ceny brutto w PLN):
ŁĄCZA ŚWIATŁOWODOWE
PAKIET Abonament promocyjny PRZEZ PIERWSZE TRZY MIESIĄCE (miesiąc w którym nastąpi aktywacja i
dwa kolejne pełne miesiące )- łącze światłowodowe z pełnym nielimitowanym dostępem. Obowiązuje przy
Opłacie aktywacyjnej w technologii światłowodowej GPON, światłowodowej GPON WiFi, kablowej i
kablowej WiFi bez promocji. (umowa na czas określony 24 m-ce)**:
Do 120 Mb/s /do 10 Mb/s
0PAKIET Abonament promocyjny OD CZWARTEGO MIESIĄCA - łącze światłowodowe z pełnym
nielimitowanym dostępem. Obowiązuje przy Opłacie aktywacyjnej w technologii światłowodowej GPON,
światłowodowej GPON WiFi, kablowej i kablowej WiFi bez promocji. (umowa na czas określony 24 m-ce)**:
Do 120 Mb/s /do 10 Mb/s

Wysokość
abonamentu
miesięcznego bez
promocji
78 zł
Wysokość
abonamentu
miesięcznego bez
promocji
78 zł

Wysokość
abonamentu
miesięcznego w
promocji
19,50 zł
Wysokość
abonamentu
miesięcznego w
promocji
39 zł

PAKIET Abonament promocyjny PRZEZ PIERWSZE TRZY MIESIĄCE (miesiąc w którym nastąpi aktywacja i
dwa kolejne pełne miesiące )- łącze światłowodowe z pełnym nielimitowanym dostępem. Obowiązuje przy
Opłacie aktywacyjnej w technologii światłowodowej GPON za 150 zł., światłowodowej GPON WiFi za 300zł.,
kablowej za 50 zł. i kablowej WiFi za 200 zł. (umowa na czas określony 24 m-ce)**:
Do 300 Mb/s /do 30 Mb/s
PAKIET Abonament promocyjny
OD CZWARTEGO MIESIĄCA
- łącze światłowodowe z pełnym
nielimitowanym dostępem. Obowiązuje przy Opłacie aktywacyjnej w technologii światłowodowej GPON za
150 zł., światłowodowej GPON WiFi za 300zł., kablowej za 50 zł. i kablowej WiFi za 200 zł. (umowa na czas
określony 24 m-ce)**:
Do 300 Mb/s /do 30 Mb/s

Wysokość
abonamentu
miesięcznego bez
promocji
98 zł
Wysokość
abonamentu
miesięcznego bez
promocji
98 zł

Wysokość
abonamentu
miesięcznego w
promocji
24,50 zł
Wysokość
abonamentu
miesięcznego w
promocji
49 zł

PAKIET Abonament promocyjny PRZEZ PIERWSZE TRZY MIESIĄCE (miesiąc w którym nastąpi aktywacja i
dwa kolejne pełne miesiące )- łącze światłowodowe z pełnym nielimitowanym dostępem. Obowiązuje przy
Opłacie Aktywacyjnej promocyjnej w technologii kablowej i światłowodowej GPON za 1 zł. oraz technologii
kablowej WiFi i światłowodowej GPON WiFi za 150,00 zł. (umowa na czas określony 24 m-ce):
Do 500 Mb/s /do 50 Mb/s

Wysokość
abonamentu
miesięcznego bez
promocji
118 zł

Wysokość
abonamentu
miesięcznego w
promocji
29,50 zł

Do 600 Mb/s / do 50 Mb/s
Do 700 Mb/s / do 50 Mb/s
Do 800 Mb/s / do 50 Mb/s
Do 900 Mb/s / do 50 Mb/s
PAKIET Abonament promocyjny OD CZWARTEGO MIESIĄCA
- łącze światłowodowe z pełnym
nielimitowanym dostępem. Obowiązuje przy Opłacie Aktywacyjnej promocyjnej w technologii kablowej i
światłowodowej GPON za 1 zł. oraz technologii kablowej WiFi i światłowodowej GPON WiFi za 150,00 zł.
(umowa na czas określony 24 m-ce):
Do 500 Mb/s /do 50 Mb/s
Do 600 Mb/s / do 50 Mb/s
Do 700 Mb/s / do 50 Mb/s
Do 800 Mb/s / do 50 Mb/s
Do 900 Mb/s / do 50 Mb/s

138 zł
158 zł
178 zł
198 zł
Wysokość
abonamentu
miesięcznego bez
promocji
118 zł
138 zł
158 zł
178 zł
198 zł

34,50 zł
39,50 zł
44,50 zł
49,50 zł
Wysokość
abonamentu
miesięcznego w
promocji
59 zł
69 zł
79 zł
89 zł
99 zł

Ulga
miesięcz
na
58,50 zł
Ulga
miesięcz
na
39 zł
Ulga
miesięcz
na
73,50 zł
Ulga
miesięcz
na
49 zł
Ulga
miesięcz
na
88,50
zł
103,50 zł
118,50 zł
133,50 zł
148,50 zł
Ulga
miesięcz
na
59 zł
69 zł
79 zł
89 zł
99 zł

** Nie obowiązuje przy opłacie aktywacyjnej promocyjnej w technologii kablowej i ś wiatłowodowej GPON za 1 zł. oraz w technologii kablowej
WiFi i ś wiatłowodowej GPON WiFi za 150,00 zł..
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REGULAMIN PROMOCJI
OFERTA SPECJALNA: „ŚWIETLNY HIPER SZYBKI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY”
1. Organizator Promocji
Organizatorem promocji "Oferta specjalna: ŚWIETLNY HIPER
SZYBKI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY", zwanej również
„HIPER” jest firma Betanet sp. z o.o., z siedzibą Grabówki 227,
32-020 Wieliczka, wpisana do rejestru sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000162414, NIP:
9451986580, REGON: 356718552
2. Warunki przyznania Promocji – Uczestnik Promocji
i miejsce
2.1. Promocja "Oferta specjalna: ŚWIETLNY HIPER SZYBKI
INTERNET ŚWIATŁOWODOWY" skierowana jest dla
przyszłych Abonentów -wszystkich podmiotów-, które:
a W okresie 30 (słownie: trzydziestu) dni przed
przystąpieniem do Promocji nie były Abonentami
Organizatora Promocji w zakresie jakiejkolwiek z
usług
b Nie posiadają żadnych zaległości wobec Organizatora
promocji z jakiegokolwiek tytułu i posiadający jasny i
udokumentowany stan prawny lokalu
c Wyrażą zgodę na przesyłanie faktur przez
Organizatora Promocji za świadczone usługi drogą
elektroniczną,
Abonent
deklarując
chęć
otrzymywania faktur drogą elektroniczną przy
zawieraniu umowy w ramach promocji jest
zobowiązany podać adres e-mail niezbędny do
przesyłania korespondencji drogą elektroniczną.
- zwanych dalej Uczestnikami promocji, o ile Organizator
promocji jest w stanie świadczyć swe usługi na danej
lokalizacji w technologii światłowodowej.
2.2. Usługi objęte niniejszą promocją mogą być świadczone
wyłącznie w lokalach, w których w okresie 30 (słownie:
trzydziestu) dni przed przystąpieniem Uczestnika
promocji do promocji nie były świadczone jakiekolwiek
usługi przez Organizatora promocji.
Dla osób (Uczestników promocji), które zdecydują się i zawrą
z Organizatorem promocji nową umowę o świadczenie usług
telekomunikacyjnych, Organizator promocji przygotował
specjalny cennik świadczonych przez siebie usług, którego
szczegółowe warunki zostały określone poniżej.
3. Specjalne warunki promocji:

Uczestnik promocji –Abonent

3.1. Warunkiem wzięcia udziału w promocji jest:
a. Spełnienie wymagań opisanych w pkt 2 niniejszego
regulaminu (dotyczące Uczestnika promocji i
miejsca), i
b. Zawarcie z Organizatorem promocji nowej umowy o
świadczenie usług telekomunikacyjnych na czas
określony 24 m-ce, lub
c. Zawarcie z Organizatorem promocji nowej umowy o
świadczenie usług telekomunikacyjnych na czas
nieokreślony – tylko przy wyborze abonamentu
miesięcznego w wysokości równej lub powyżej 69 zł.
3.2. Z danej lokalizacji do promocji można przystąpić tylko
jeden raz.
3.3. Z promocji wyłączony jest Uczestnik promocji
posiadający zaległości płatnicze wobec Organizatora
promocji z jakiegokolwiek tytułu lub posiadający
niejasny i nieudokumentowany stan prawny lokalu, lub
w inny sposób nie spełniający wymagań wynikających z
Regulaminu promocji lub Umowy lub Regulaminu
4. Naruszenie warunków promocji:
a. W przypadku jednostronnego rozwiązania Umowy
zawartej na warunkach określonych w pkt. 2, 3 i 4
przez Uczestnika Promocji lub przez Organizatora
promocji z przyczyn leżących po stronie Uczestnika
Promocji, przed upływem okresu na jaki umowa
zostanie zawarta, Uczestnik Promocji zobowiązany
będzie do uiszczenia na rzecz Organizatora promocji,
kwoty w wysokości łącznej ulgi, przyznanej mu w
związku z korzystaniem z Promocji pomniejszonej o
proporcjonalną ich wartość za okres od dnia zawarcia
Umowy do dnia jej rozwiązania.
b. Uczestnik Promocji zapłaci w/w kwotę w terminie 7
dni od daty rozwiązania Umowy w zakresie usług
objętych Promocją.
5. Regulamin promocji obowiązuje od dnia: 29.07.2019
do odwołania
Organizator promocji zastrzega sobie prawo do zmiany
lub odwołania promocji w każdym czasie bez podawania
przyczyny, z zastrzeżeniem, iż zmiana lub odwołanie nie
wpływa na prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez
Abonenta, który zawarł Umowę w ramach promocji.

Organizator promocji -Operator
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Cennik "Oferta specjalna: ŚWIETLNY HIPER SZYBKI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY"
Opłaty promocyjne (ceny brutto w PLN) – obowiązujące od 29.07.2019 w technologii światłowodowej
Opłaty aktywacyjne (ceny brutto w PLN) :
Lp

Opłata bez
promocji

Opłata w
promocji

Ulga

1

Opłata aktywacyjna w technologii kablowej przy umowie na czas nieokreślony - przy wyborze
abonamentu m-cznego w wysokości równej lub powyżej 69 zł./mc

150,00 zł

150,00 zł

0,00 zł

2

Opłata aktywacyjna promocyjna w technologii kablowej przy umowie na 24 m-ce –przy wyborze
abonamentu m-cznego w wysokości równej lub poniżej 39 zł./mc

150,00 zł

150,00 zł

0,00 zł

3

Opłata aktywacyjna promocyjna w technologii kablowej przy umowie na 24 m-ce - przy wyborze
abonamentu m-cznego w wysokości powyżej 39 zł i poniżej 59 zł./mc

150,00 zł

50,00 zł

100,00 zł

4

Opłata aktywacyjna promocyjna w technologii kablowej przy umowie na 24 m-ce –przy wyborze
abonamentu m-cznego w wysokości równej lub powyżej 59 zł./mc

150,00 zł

1,00 zł

149,00 zł

5

Opłata aktywacyjna w technologii kablowej Wifi przy umowie na czas nieokreślony - przy wyborze
abonamentu m-cznego w wysokości równej lub powyżej 69 zł./mc

300,00 zł

300,00 zł

0,00 zł

6

Opłata aktywacyjna promocyjna w technologii kablowej z WIFI przy umowie na 24 m-ce –przy
wyborze abonamentu m-cznego w wysokości równej lub poniżej 39 zł./mc

300,00 zł

300,00 zł

0,00 zł

7

Opłata aktywacyjna promocyjna w technologii kablowej z WIFI przy umowie na 24 m-ce –przy
wyborze abonamentu m-cznego w wysokości powyżej 39 zł i poniżej 59 zł./mc

300,00 zł

200,00 zł

100,00 zł

8

Opłata aktywacyjna promocyjna w technologii kablowej z WIFI przy umowie na 24 m-ce –przy
wyborze abonamentu m-cznego w wysokości równej lub powyżej j 59 zł./mc

300,00 zł

150,00 zł

150,00 zł

9

Opłata aktywacyjna w technologii światłowodowej GPON przy umowie na czas nieokreślony - przy
wyborze abonamentu m-cznego w wysokości równej lub powyżej 69 zł./mc

300,00 zł

300,00 zł

0,00 zł

10

Opłata aktywacyjna promocyjna w technologii światłowodowej GPON przy umowie na 24 ce –przy
wyborze abonamentu m-cznego w wysokości równej lub poniżej 39 zł./mc

300,00 zł

300,00 zł

0,00 zł

11

Opłata aktywacyjna promocyjna w technologii światłowodowej GPON przy umowie na 24 ce –przy
wyborze abonamentu m-cznego w wysokości powyżej 39 zł. i poniżej 59 zł./mc

300,00 zł

150,00 zł

150,00 zł

12

Opłata aktywacyjna promocyjna w technologii światłowodowej GPON przy umowie na 24 ce –przy
wyborze abonamentu m-cznego w wysokości równej lub powyżej 59 zł./mc

300,00 zł

1,00 zł

299,00 zł

13

Opłata aktywacyjna w technologii światłowodowej GPON WIFI przy umowie na czas nieokreślony przy wyborze abonamentu m-cznego w wysokości równej lub powyżej 69 zł./mc

450,00 zł

450,00 zł

0,00 zł

14

Opłata aktywacyjna promocyjna w technologii światłowodowej GPON WIFI przy umowie na 24 m-ce
–przy wyborze abonamentu m-cznego w wysokości równej lub poniżej 39 zł./mc

450,00 zł

450,00 zł

0,00 zł

15

Opłata aktywacyjna promocyjna w technologii światłowodowej GPON WIFI przy umowie na 24 m-ce
–przy wyborze abonamentu m-cznego w wysokości powyżej 39zł. i poniżej 59 zł./mc

450,00 zł

300,00 zł

150,00 zł

16

Opłata aktywacyjna promocyjna w technologii światłowodowej GPON WIFI przy umowie na 24 m-ce
–przy wyborze abonamentu m-cznego w wysokości równej lub powyżej 59 zł./mc

450,00 zł

150,00 zł

300,00 zł

Opłaty za dostęp do Internetu (ceny brutto w PLN):
ŁĄCZA ŚWIATŁOWODOWE
PAKIET Abonament promocyjny - łącze światłowodowe z pełnym nielimitowanym Wysokość
Wysokość
Ulga
dostępem. Obowiązuje przy Opłacie aktywacyjnej w technologii światłowodowej abonamentu
abonamentu
miesięczna
GPON, światłowodowej GPON WiFi, kablowej i kablowej WiFi bez promocji (umowa miesięcznego
miesięcznego w
na czas nieokreślony)**:
bez promocji
promocji
Do 600 Mb/s / do 50 Mb/s
138 zł
69 zł
69 zł
Do 700 Mb/s / do 50 Mb/s
158 zł
79 zł
79 zł
Do 800 Mb/s / do 50 Mb/s
178 zł
89 zł
89 zł
Do 900 Mb/s / do 50 Mb/s
198 zł
99 zł
99 zł
PAKIET Abonament promocyjny - łącze światłowodowe z pełnym nielimitowanym Wysokość
Wysokość
Ulga
dostępem. Obowiązuje przy Opłacie aktywacyjnej w technologii światłowodowej abonamentu
abonamentu
miesięczna
GPON, światłowodowej GPON WiFi, kablowej i kablowej WiFi bez promocji. (umowa miesięcznego
miesięcznego w
na czas określony 24 m-ce)**:
bez promocji
promocji
Do 120 Mb/s /do 10 Mb/s
78 zł
39 zł
39 zł
PAKIET Abonament promocyjny - łącze światłowodowe z pełnym nielimitowanym Wysokość
Wysokość
Ulga
dostępem. Obowiązuje przy Opłacie aktywacyjnej w technologii światłowodowej abonamentu
abonamentu
miesięczna
promocyjnej: GPON za 150 zł., światłowodowej GPON WiFi za 300zł., kablowej za 50 miesięcznego
miesięcznego w
zł. i kablowej WiFi za 200 zł. (umowa na czas określony 24 m-ce)**:
bez promocji
promocji
Do 300 Mb/s /do 30 Mb/s
98 zł
49 zł
49 zł
PAKIET Abonament promocyjny łącze światłowodowe z pełnym nielimitowanym Wysokość
Wysokość
Ulga
dostępem. Obowiązuje przy Opłacie Aktywacyjnej promocyjnej w technologii abonamentu
abonamentu
miesięczna
kablowej i światłowodowej GPON za 1 zł. oraz technologii kablowej WiFi i miesięcznego
miesięcznego w
światłowodowej GPON WiFi za 150,00 zł. (umowa na czas określony 24 m-ce):
bez promocji
promocji
Do 500 Mb/s /do 50 Mb/s
118 zł
59 zł
59 zł
Do 600 Mb/s / do 50 Mb/s
138 zł
69 zł
69 zł
Do 700 Mb/s / do 50 Mb/s
158 zł
79 zł
79 zł
Do 800 Mb/s / do 50 Mb/s
178 zł
89 zł
89 zł
Do 900 Mb/s / do 50 Mb/s
198 zł
99 zł
99 zł
** Nie obowiązuje przy opłacie aktywacyjnej promocyjnej w technologii kablowej i światłowodowej GPON za 1 zł. oraz w technologii
kablowej WiFi i światłowodowej GPON WiFi za 150,00 zł..
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REGULAMIN PROMOCJI

OFERTA SPECJALNA „ŚWIETLNY HIPER SZYBKI INTERNET
ŚWIATŁOWODOWY PRZEDŁUŻENIOWY”
1. Organizator Promocji
Organizatorem promocji "Oferta specjalna: ŚWIETLNY
HIPER
SZYBKI
INTERNET
ŚWIATŁOWODOWY
PRZEDŁUŻENIOWY",
zwanej
również
„HIPER
PRZEDŁUŻENIOWY” jest firma Betanet sp. z o.o., z
siedzibą Grabówki 227, 32-020 Wieliczka, wpisana do
rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 0000162414, NIP: 9451986580, REGON:
356718552
2. Warunki przyznania Promocji – Uczestnik
Promocji
Promocja "Oferta specjalna: ŚWIETLNY HIPER SZYBKI
INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEDŁUŻENIOWY"
skierowana jest dla wszystkich obecnych Abonentów,
którzy mają zawartą z Organizatorem promocji umowę o
świadczenie usług telekomunikacyjnych na świadczenie
usługi: „Dostęp do Internetu” i umowa zawarta jest na
czas nieokreślony - zwanych dalej Uczestnikami promocji,
o ile Organizator promocji jest w stanie świadczyć swe
usługi na danej lokalizacji w technologii światłowodowej.
Dla osób (Uczestników promocji), które zdecydują się i
zawrą z Organizatorem promocji nową umowę o
świadczenie usług telekomunikacyjnych, Organizator
promocji przygotował specjalny cennik świadczonych
przez siebie usług, którego szczegółowe warunki zostały
określone poniżej.
3. Specjalne warunki promocji:
3.1. Warunkiem wzięcia udziału w promocji jest:
a. Spełnienie wymagań opisanych w pkt 2
niniejszego regulaminu (dotyczące Uczestnika
promocji), i
b. Zawarcie z Organizatorem promocji nowej
umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych
na czas określony 24 miesiące, i
c. Wybranie takiego Abonamentu w związku z
przystąpieniem do niniejszej promocji, który nie
może być niższy niż abonament wybrany w
obowiązującej wcześniej umowie
d. Wyrażenie zgody na przesyłanie faktur przez
Organizatora Promocji za świadczone usługi

Uczestnik promocji –Abonent

drogą elektroniczną, Abonent deklarując chęć
otrzymywania faktur drogą elektroniczną przy
zawieraniu umowy w ramach promocji jest
zobowiązany podać adres e-mail niezbędny do
przesyłania korespondencji drogą elektroniczną.
3.2. Z promocji wyłączony jest:
a. Uczestnik promocji, który posiada zawartą z
Organizatorem promocji umowę zawartą na czas
określony, lub
b. Uczestnik promocji posiadający zaległości
płatnicze wobec Organizatora promocji z
jakiegokolwiek tytułu lub posiadający niejasny i
nieudokumentowany stan prawny lokalu lub w
inny
sposób
nie
spełniający
wymagań
wynikających z Regulaminu promocji lub Umowy
lub Regulaminu
4. Naruszenie warunków promocji:
a. W przypadku jednostronnego rozwiązania
Umowy zawartej na warunkach określonych w
pkt. 2, 3 i 4 przez Uczestnika Promocji lub przez
Organizatora promocji z przyczyn leżących po
stronie Uczestnika Promocji, przed upływem
okresu na jaki umowa zostanie zawarta,
Uczestnik Promocji zobowiązany będzie do
uiszczenia na rzecz Organizatora promocji,
kwoty w wysokości łącznej ulgi, przyznanej mu
w związku z korzystaniem z Promocji
pomniejszonej o proporcjonalną ich wartość za
okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej
rozwiązania.
b. Uczestnik Promocji zapłaci w/w kwotę w
terminie 7 dni od daty rozwiązania Umowy
w zakresie usług objętych Promocją.
5. Regulamin promocji obowiązuje od dnia:
29.07.2019 do odwołania
Organizator promocji zastrzega sobie prawo do
zmiany lub odwołania promocji w każdym
czasie
bez
podawania
przyczyny,
z
zastrzeżeniem, iż zmiana lub odwołanie nie
wpływa na prawa i obowiązki uprzednio nabyte
przez Abonenta, który zawarł Umowę w ramach
promocji.

Organizator promocji -Operator
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Cennik "Oferta specjalna: ŚWIETLNY HIPER SZYBKI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY
PRZEDŁUŻENIOWY"
Opłaty promocyjne (ceny brutto) – obowiązujące od 29.07.2019 w technologii światłowodowej

Opłaty aktywacyjne (ceny brutto w PLN) :
Lp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Opłata aktywacyjna promocyjna w technologii kablowej przy umowie na 24 m-ce –przy wyborze
abonamentu m-cznego w wysokości równej lub poniżej 39 zł./mc
Opłata aktywacyjna promocyjna w technologii kablowej przy umowie na 24 m-ce - przy wyborze
abonamentu m-cznego w wysokości powyżej 39 zł i poniżej 59 zł./mc
Opłata aktywacyjna promocyjna w technologii kablowej przy umowie na 24 m-ce –przy wyborze
abonamentu m-cznego w wysokości równej lub powyżej 59 zł./mc
Opłata aktywacyjna promocyjna w technologii kablowej z WIFI przy umowie na 24 m-ce –przy
wyborze abonamentu m-cznego w wysokości równej lub poniżej 39 zł./mc
Opłata aktywacyjna promocyjna w technologii kablowej z WIFI przy umowie na 24 m-ce –przy
wyborze abonamentu m-cznego w wysokości powyżej 39 zł i poniżej 59 zł./mc
Opłata aktywacyjna promocyjna w technologii kablowej z WIFI przy umowie na 24 m-ce –przy
wyborze abonamentu m-cznego w wysokości równej lub powyżej j 59 zł./mc
Opłata aktywacyjna promocyjna w technologii światłowodowej GPON przy umowie na 24 ce –przy
wyborze abonamentu m-cznego w wysokości równej lub poniżej 39 zł./mc
Opłata aktywacyjna promocyjna w technologii światłowodowej GPON przy umowie na 24 ce –przy
wyborze abonamentu m-cznego w wysokości powyżej 39 zł. i poniżej 59 zł./mc
Opłata aktywacyjna promocyjna w technologii światłowodowej GPON przy umowie na 24 ce –przy
wyborze abonamentu m-cznego w wysokości równej lub powyżej 59 zł./mc
Opłata aktywacyjna promocyjna w technologii światłowodowej GPON WIFI przy umowie na 24 m-ce
–przy wyborze abonamentu m-cznego w wysokości równej lub poniżej 39 zł./mc
Opłata aktywacyjna promocyjna w technologii światłowodowej GPON WIFI przy umowie na 24 m-ce
–przy wyborze abonamentu m-cznego w wysokości powyżej 39zł. i poniżej 59 zł./mc
Opłata aktywacyjna promocyjna w technologii światłowodowej GPON WIFI przy umowie na 24 m-ce
–przy wyborze abonamentu m-cznego w wysokości równej lub powyżej 59 zł./mc

Opłata bez
promocji

Opłata w
promocji

Ulga

150,00 zł

150,00 zł

0,00 zł

150,00 zł

50,00 zł

100,00 zł

150,00 zł

1,00 zł

149,00 zł

300,00 zł

300,00 zł

0,00 zł

300,00 zł

200,00 zł

100,00 zł

300,00 zł

150,00 zł

150,00 zł

300,00 zł

300,00 zł

0,00 zł

300,00 zł

150,00 zł

150,00 zł

300,00 zł

1,00 zł

299,00 zł

450,00 zł

450,00 zł

0,00 zł

450,00 zł

300,00 zł

150,00 zł

450,00 zł

150,00 zł

300,00 zł

Opłaty za dostęp do Internetu (ceny brutto w PLN):
ŁĄCZA ŚWIATŁOWODOWE
PAKIET Abonament promocyjny - łącze światłowodowe z pełnym nielimitowanym Wysokość
Wysokość
Ulga
dostępem. Obowiązuje przy Opłacie aktywacyjnej w technologii światłowodowej GPON, abonamentu abonamentu
miesięcz
światłowodowej GPON WiFi, kablowej i kablowej WiFi bez promocji. (umowa na czas miesięcznego miesięcznego w
na
określony 24 m-ce)**:
bez promocji promocji
Do 120 Mb/s /do 10 Mb/s
78 zł
39 zł
39 zł
PAKIET Abonament promocyjny - łącze światłowodowe z pełnym nielimitowanym Wysokość
Wysokość
Ulga
dostępem. Obowiązuje przy Opłacie aktywacyjnej w technologii światłowodowej GPON za abonamentu abonamentu
miesięcz
150 zł., światłowodowej GPON WiFi za 300zł., kablowej za 50 zł. i kablowej WiFi za 200 zł. miesięcznego miesięcznego w
na
(umowa na czas określony 24 m-ce)**:
bez promocji promocji
Do 300 Mb/s /do 30 Mb/s
98 zł
49 zł
49 zł
PAKIET Abonament promocyjny -łącze światłowodowe z pełnym nielimitowanym Wysokość
Wysokość
Ulga
dostępem. Obowiązuje przy Opłacie Aktywacyjnej promocyjnej w technologii kablowej i abonamentu abonamentu
miesięcz
światłowodowej GPON za 1 zł. oraz technologii kablowej WiFi i światłowodowej GPON miesięcznego miesięcznego w
na
WiFi za 150,00 zł. (umowa na czas określony 24 m-ce):
bez promocji promocji
Do 500 Mb/s /do 50 Mb/s
118 zł
59 zł
59 zł
Do 600 Mb/s / do 50 Mb/s
138 zł
69 zł
69 zł
Do 700 Mb/s / do 50 Mb/s
158 zł
79 zł
79 zł
Do 800 Mb/s / do 50 Mb/s
178 zł
89 zł
89 zł
Do 900 Mb/s / do 50 Mb/s
198 zł
99 zł
99 zł
** Nie obowiązuje przy opłacie aktywacyjnej promocyjnej w technologii kablowej i światłowodowej GPON za 1 zł. oraz w technologii kablowej
WiFi i światłowodowej GPON WiFi za 150,00 zł..
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REGULAMIN PROMOCJI

OFERTA SPECJALNA „ROUTER W CENIE ABONAMENTU”

1. Organizator Promocji
Organizatorem promocji "Oferta specjalna „ROUTER W
CENIE ABONAMENTU" jest firma Betanet Sp. z o.o., z
siedzibą Grabówki 227, 32-020 Wieliczka, wpisana do
rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000162414, NIP: 9451986580, REGON: 356718552
2. Warunki przyznania Promocji – Uczestnik
Promocji i miejsce
2.1. Promocja „Oferta specjalna „ROUTER W CENIE
ABONAMENTU" skierowana jest wyłącznie do
mieszkańców:

ul. Władysława Jagiełły w Wieliczce

ul. Bolesława Chrobrego w Wieliczce

ul. Bajeczna w Wieliczce

ul. Różana od 54a do 54e w Wieliczce

ul. Różana 52 w Wieliczce
przyszłych Abonentów - wszystkich podmiotów
z w/w lokalizacji, które:
a W okresie 30 (słownie: trzydziestu) dni przed
przystąpieniem do Promocji nie były
Abonentami Organizatora Promocji w zakresie
jakiejkolwiek z usług
b Nie posiadają żadnych zaległości wobec
Organizatora promocji z jakiegokolwiek tytułu
lub posiadający niejasny i nieudokumentowany
stan prawny lokalu
c Wyrażą zgodę na przesyłanie faktur przez
Organizatora Promocji za świadczone usługi
drogą elektroniczną, Abonent deklarując chęć
otrzymywania faktur drogą elektroniczną przy
zawieraniu umowy w ramach promocji jest
zobowiązany podać adres e-mail niezbędny do
przesyłania
korespondencji
drogą
elektroniczną.
- zwanych dalej Uczestnikami promocji, o ile
Organizator promocji jest w stanie świadczyć swe
usługi na danej lokalizacji w technologii
światłowodowej.
2.2. Usługi objęte niniejszą promocją mogą być
świadczone wyłącznie w lokalach, w których w
okresie 30 (słownie: trzydziestu) dni przed
przystąpieniem Uczestnika promocji do promocji
nie były świadczone jakiekolwiek usługi przez
Organizatora promocji.
Dla osób (Uczestników promocji), które zdecydują się i
zawrą z Organizatorem promocji nową umowę o
świadczenie usług telekomunikacyjnych, Organizator
promocji przygotował specjalny cennik świadczonych
Uczestnik promocji –Abonent

przez siebie usług, dotyczący Opłaty Aktywacyjnej z
routerem zwanej w cenniku: „Opłata aktywacyjna w
technologii kablowej z WIFI”, którego szczegółowe warunki
zostały określone w Cenniku poniżej.
3. Specjalne warunki promocji:
3.1. Warunkiem wzięcia udziału w promocji jest:
a.
Spełnienie wymagań opisanych w pkt 2
niniejszego regulaminu (dotyczące Uczestnika
promocji i miejsca), i
b.
Zawarcie z Organizatorem promocji nowej
umowy
o
świadczenie
usług
telekomunikacyjnych na czas określony 24 mce, i
c.
Wyborze aktywacji z Routerem – dotyczy tylko
aktywacji w technologii kablowej z Wifi, i
d.
Wyborze abonamentu miesięcznego w
wysokości równej lub powyżej 59 zł.
Wszystkie w/w warunki muszą być spełnione
łącznie.
3.2. Z danej lokalizacji do promocji można przystąpić
tylko jeden raz.
3.3. Z promocji wyłączony jest Uczestnik promocji
posiadający
zaległości
płatnicze
wobec
Organizatora promocji z jakiegokolwiek tytułu
lub posiadający niejasny i nieudokumentowany
stan prawny lokalu, lub w inny sposób nie
spełniający
wymagań
wynikających
z
Regulaminu promocji lub Umowy lub
Regulaminu
4. Skorzystanie z Promocji nie wyklucza korzystania
przez Abonenta z innych Promocji dostępnych w
ofercie Organizatora promocji, chyba, ż e warunki czy
regulaminy tych ofert promocyjnych stanowią inaczej.
5. W sprawach nieuregulowanych treś cią niniejszego
Regulaminu promocji stosuje się odpowiednio
postanowienia zawarte w Umowie o ś wiadczeniu usług
telekomunikacyjnych, Regulaminie Swiadczenia Usług
lub Cenniku
6. Regulamin promocji obowiązuje od dnia:
29.07.2019 do odwołania
Organizator promocji zastrzega sobie prawo do zmiany
lub odwołania promocji w każdym czasie bez
podawania przyczyny, z zastrzeżeniem, iż zmiana lub
odwołanie nie wpływa na prawa i obowiązki uprzednio
nabyte przez Abonenta, który zawarł Umowę w ramach
promocji.

Organizator promocji -Operator

Cennik Oferta specjalna „ROUTER W CENIE ABONAMENTU"
Opłata promocyjna (ceny brutto w PLN) – obowiązująca od 29.07.2019 w technologii światłowodowej
Opłata aktywacyjna (ceny brutto w PLN) :
Opłata bez
promocji
Opłata aktywacyjna promocyjna w technologii kablowej z WIFI przy umowie na 24 m-ce –
przy wyborze abonamentu m-cznego w wysokoś ci ró wnej lub powyż ej j 59 zł./mc

300,00

Opłata w
promocji
2,00

Ulga
298,00
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REGULAMIN PROMOCJI

"Twój sąsiad naszym klientem8"
1. Organizator Promocji
Organizatorem promocji "Twój sąsiad naszym klientem8" jest firma Betanet Sp. z o.o., z
siedzibą Grabówki 227, 32-020 Wieliczka, wpisana do rejestru sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000162414, NIP: 9451986580, REGON: 356718552
2. Warunki przyznania Promocji
Promocja dotyczy wszystkich Abonentów -wszystkich podmiotów, które mają z Organizatorem
promocji podpisaną umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych na świadczenie usługi:
„Dostęp do Internetu” i usługa w momencie przystąpienia do Promocji jest świadczona, z
poniższymi zastrzeżeniami:
Z promocji wyłączony jest Abonent posiadający zaległości płatnicze wobec Organizatora
promocji lub posiadający niejasny i nieudokumentowany stan prawny lokalu lub w inny sposób
nie spełniający wymagań wynikających z Regulaminu promocji lub Umowy lub Regulaminu oraz
Abonent, który nie wyraził zgody na przesyłanie faktur przez Organizatora Promocji za
świadczone usługi drogą elektroniczną.
3. Korzyści
W związku z przystąpieniem do Promocji "Twój sąsiad naszym klientem8", Abonent, który
spełnił warunki opisane w pkt. 2 powyżej, polecający nową osobę otrzymuje od firmy Betanet
Sp. z o.o. 1 miesięczny abonament w wysokości 1 zł. Zniżka ta naliczana będzie w miesiącu
następującym po miesiącu, w którym miało miejsce podłączenie, po spełnieniu następujących
warunków:
a) zachęcona przez abonenta osoba zdecyduje się na podpisanie z firmą Betanet Sp. z.o.o.
umowy terminowej na 24 miesiące.
b) usługa zostanie uruchomiona.
c) osoba zachęcona wypełni załącznik Nr. 1 do niniejszego Regulaminu, w którym wskazuje
Klienta zachęcającego oraz przedłoży, w momencie podpisania umowy z pracownikiem firmy
Betanet Sp. z o.o., wyżej wymieniony załącznik.
4. Regulamin promocji obowiązuje od dnia: 08.03.2021 do odwołania.
Organizator promocji zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania promocji w każdym czasie
bez podawania przyczyny, z zastrzeżeniem, iż zmiana lub odwołanie nie wpływa na prawa i
obowiązki uprzednio nabyte przez Abonenta, który zawarł Umowę w ramach promocji.

……………………………………..
Podpis Abonenta

……………………………………
Podpis Organizatora promocji- Operatora
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu Promocji "Twój sąsiad naszym klientem8"

...............................................

.........................................

Imię i nazwisko

Miejsce, Data

..............................................
Adres zamieszkania

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że zostałem/am zachęcony/a do korzystania z usług dostępu do Internetu świadczonych
przez firmę Betanet Sp. z o.o., przez Panią/Pana:
..............................................................
Imię i nazwisko

..............................................................
Adres zamieszkania

.................................................................
Podpis Abonenta - osoby
podłączonej do firmy Betanet Sp.
z o.o.
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REGULAMIN PROMOCJI

"Dla klientów przechodzących od konkurencji7"
1. Organizator Promocji
Organizatorem promocji "Dla klientów przechodzących od konkurencji7" jest firma Betanet sp. z
o.o., z siedzibą Grabówki 227, 32-020 Wieliczka, wpisana do rejestru sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000162414, NIP: 9451986580, REGON: 356718552
2. Warunki przyznania Promocji
W związku z przystąpieniem do Promocji "Dla klientów przechodzących od konkurencji7",
Uczestnik Promocji przechodzący od konkurencji otrzymuje od firmy Betanet sp. z o.o. przez okres
3 miesięcy abonament w wysokości po 1 zł. brutto. Zniżka ta naliczana będzie od miesiąca
następującego po miesiącu, w którym Uczestnik Promocji przystąpił do promocji.
Po upływie Okresu promocji (wskazanego w zdaniu poprzednim i w pkt. 3 Korzyści), Uczestnik
Promocji będzie ponosił miesięczną opłatę abonamentową za wybraną Usługę zgodnie z opłatami
abonamentowymi wskazanymi w aktualnie obowiązującym Cenniku bądź też wskazanymi na
Umowie.
W promocji mogą brać udział podmioty, po spełnieniu łącznie poniższych warunków, które:
a) w dniu przystąpienia do promocji "Dla klientów przechodzących od konkurencji7" lub w
okresie do 3 m-cy wcześniej w lokalizacji, w której mają być świadczone usługi przez
Operatora Promocji wykażą okoliczność posiadania usługi dostępu do internetu u innego
Operatora, w szczególności poprzez okazanie aktualnie obowiązującej umowy. Niniejsza
promocja nie dotyczy usług typu pre-paid.
b) zdecydują się na podpisanie z firmą Betanet Sp z.o.o. umowy o świadczenie usług
telekomunikacyjnych na dostęp do internetu w lokalizacji, o której mowa w pkt.2a) na okres
24 m-cy; z tym jednak zastrzeżeniem, że dotyczy to wyłącznie usług telekomunikacyjnych w
których sygnał jest dostarczany przez Organizatora drogą radiową ( nie dotyczy usług w
których sygnał telekomunikacyjny dostarczany jest przez światłowód)
c) usługa w związku z podpisaniem umowy, o której mowa w pkt. b) zostanie uruchomiona,
d) wypowiedzą usługę, o której mowa w pkt. 2a) innemu Operatorowi i przedstawią to
wypowiedzenie wraz z potwierdzeniem, że w/w wypowiedzenie zostało do innego Operatora
dostarczone. Okres w którym w/w wypowiedzenie zostało złożone innemu Operatorowi nie
może być wcześniejszy niż 3 m-ce od dnia podpisania umowy, o której mowa w pkt.b).
e) wyrażą zgodę na przesyłanie faktur przez Organizatora Promocji za świadczone usługi drogą
elektroniczną, Abonent deklarując chęć otrzymywania faktur drogą elektroniczną przy
zawieraniu umowy w ramach promocji jest zobowiązany podać adres e-mail niezbędny do
przesyłania korespondencji drogą elektroniczną.
3. Korzyści
Usługa/prędkość

Koszt usługi bez promocji „Dla
klientów
przechodzących
od
Okres promocji
konkurencji6” – abonament m-czy
brutto

Promocja miesięcznie

Łączna
promocji

wysokość

PAKIET STANDARD z pełnym nielimitowanym dostępem
Do 4 Mb/s / do 512 kb/s

78,00 zł

3 miesiące

77,00 zł

231,00 zł

Do 5 Mb/s / do 1,5 Mb/s

98,00 zł

3 miesiące

97,00 zł

291,00 zł

Do 7 Mb/s / do 2 Mb /s

138,00 zł

3 miesiące

137,00 zł

411,00 zł

Do 9 Mb/s / do 2 Mb/s

158,00 zł

3 miesiące

157,00 zł

471,00 zł

Do 10 Mb/s / do 3 Mb/s

170,00 zł

3 miesiące

169,00 zł

507,00 zł

Do 12 Mb/s / do 3 Mb/s

180,00 zł

3 miesiące

179,00 zł

537,00 zł
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PAKIET Abonament promocyjny dla nowych klientów
Obowiązuje przy Opłacie aktywacyjnej w technologii NS 5,8 GHz za 150,00 zł. i 300,00 zł.
Do 4 Mb/s / do 512 kb/s

39,00 zł

3 miesiące

38,00 zł

114,00 zł

Do 5 Mb/s / do 1,5 Mb/s

49,00 zł

3 miesiące

48,00 zł

144,00 zł

Do 7 Mb/s / do 2 Mb /s

69,00 zł

3 miesiące

68,00 zł

204,00 zł

Do 9 Mb/s / do 2 Mb/s

79,00 zł

3 miesiące

78,00 zł

234,00 zł

Do 10 Mb/s / do 3 Mb/s

85,00 zł

3 miesiące

84,00 zł

252,00 zł

Do 12 Mb/s / do 3 Mb/s

90,00 zł

3 miesiące

89,00 zł

267,00 zł

PAKIET Abonament promocyjny dla nowych klientó w
Obowiązuje przy Opłacie aktywacyjnej w technologii NS 5,8 GHz za 1,00 zł.
Do 4 Mb/s / do 512 kb/s

59,00 zł

3 miesiące

58,00 zł

174,00 zł

Do 5 Mb/s / do 1,5 Mb/s

69,00 zł

3 miesiące

68,00 zł

204,00 zł

Do 7 Mb/s / do 2 Mb /s

89,00 zł

3 miesiące

88,00 zł

264,00 zł

Do 9 Mb/s / do 2 Mb/s

99,00 zł

3 miesiące

98,00 zł

294,00 zł

Do 10 Mb/s / do 3 Mb/s

105,00 zł

3 miesiące

104,00 zł

312,00 zł

Do 12 Mb/s / do 3 Mb/s

110,00 zł

3 miesiące

109,00 zł

327,00 zł

4. Naruszenie warunków promocji
a) W przypadku jednostronnego rozwiązania Umowy zawartej na warunkach określonych
w pkt. 2 i 3 przez Uczestnika Promocji lub przez Organizatora promocji w zakresie
wybranej w Promocji usługi dostępu do internetu z przyczyn leżących po stronie
Uczestnika Promocji, przed upływem okresu wskazanego w pkt 2 ust. b, Uczestnik
Promocji zobowiązany będzie do uiszczenia na rzecz Organizatora promocji, bez
uprzedniego wezwania, kwoty w wysokości łącznej ulgi, przyznanej mu w związku z
Przystąpieniem do Promocji tj. w wysokości określonej w pkt. 3 Korzyści, pomniejszonych
o proporcjonalną ich wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania.
b) Uczestnik Promocji zapłaci w/w kwotę w terminie 7 dni od daty rozwiązania Umowy w
zakresie usług objętych Promocją.
5. Regulamin promocji obowiązuje od dnia: 29.07.2019 do odwołania
Organizator promocji zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania promocji w każdym czasie bez
podawania przyczyny, z zastrzeżeniem, iż zmiana lub odwołanie nie wpływa na prawa i obowiązki
uprzednio nabyte przez Abonenta, który zawarł Umowę w ramach promocji.

……………………………………..
Podpis Uczestnika Promocji-Abonenta

…………………………………………
Podpis Organizatora promocji-Operatora

13

REGULAMIN PROMOCJI

OFERTA SPECJALNA7
RADIO Ul. Zbożowa, Klonowa, Deskura
1. Organizator Promocji
Organizatorem promocji "Oferta specjalna7 RADIO Ul. Zbożowa, Klonowa, Deskura" jest firma
Betanet sp. z o.o., z siedzibą Grabówki 227, 32-020 Wieliczka, wpisana do rejestru sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000162414, NIP: 9451986580,
REGON: 356718552
2. Warunki przyznania Promocji – Uczestnik Promocji
Promocja "Oferta specjalna7 RADIO Ul. Zbożowa, Klonowa, Deskura" skierowana jest wyłącznie
do mieszkańców:
 osiedla przy ul. Zbożowej w Wieliczce
 osiedla przy ul. Klonowej w Wieliczce
 osiedle przy ul. Deskura w Wieliczce
tylko nowych Abonentów, którzy nigdy nie byli Abonentami Organizatora promocji - zwanych dalej
Uczestnikami promocji, o ile Organizator promocji jest w stanie świadczyć swe usługi na danej
lokalizacji w technologii radiowej. Usługi objęte niniejszą promocją mogą być świadczone wyłącznie
w lokalach, w których nigdy nie były świadczone żadne z usług Organizatora promocji.
Dla osób (Uczestników promocji), które zdecydują się i zawrą z Organizatorem promocji nową
umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych, Organizator promocji przygotował specjalny
cennik świadczonych przez siebie usług, którego szczegółowe warunki zostały określone w pkt. 3
poniżej oraz specjalne warunki promocji opisane w pkt. 4 poniżej
3. Cennik Oferta specjalna7- RADIO Ul. Zbożowa, Klonowa, Deskura
Opłaty aktywacyjne
Opłaty promocyjne dla nowych klientów – obowiązujące od 29.07.2019 w technologii radiowej
netto
Opłata aktywacyjna promocyjna w technologii 5,8 GHz (radio)przy umowie na 24 m-ce

0,81

VAT

brutto
23%

1,00

Opłaty za dostęp do Internetu:
Aktywacja poniż szych abonamentó w jest moż liwa po uprzednim zbadaniu warunkó w technicznych. Prędkoś ć wysyłania wynosi 1/2
maksymalnej prędkoś ci łącza chyba, ż e w CENNIKU zaznaczono inaczej.
Podane poniż ej ceny są cenami brutto

ŁĄCZA RADIOWE
PAKIET STANDARDOWY -łącze radiowe z pełnym nielimitowanym dostępem:
Do 4 Mb/s / do 512 kb/s
Do 5 Mb/s / do 1,5 Mb/s
Do 7 Mb/s / do 2 Mb /s
Do 9 Mb/s / do 2 Mb/s
Do 10 Mb/s / do 3 Mb/s
Do 12 Mb/s / do 3 Mb/s
Zewnętrzny adres IP na ż yczenie
PAKIET Abonament promocyjny łącze radiowe dla nowych klientów:
Do 4 Mb/s / do 512 kb/s
Do 5 Mb/s / do 1,5 Mb/s
Do 7 Mb/s / do 2 Mb /s
Do 9 Mb/s / do 2 Mb/s
Do 10 Mb/s / do 3 Mb/s
Do 12 Mb/s / do 3 Mb/s
Zewnętrzny adres IP na ż yczenie

Wysokość abonamentu
miesięcznego
78 zł
98 zł
138 zł
158 zł
170 zł
180 zł
10zł
Wysokość abonamentu
miesięcznego w promocji
39 zł
49 zł
69 zł
79 zł
85 zł.
90 zł.
10zł
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4. Specjalne warunki promocji Oferta Specjalna7 RADIO Ul. Zbożowa, Klonowa, Deskura:
4.1. Warunkiem wzięcia udziału w promocji jest:
a. Spełnienie wymagań opisanych w pkt 2 niniejszego regulaminu (dotyczące
Uczestnika promocji), i
b. Spełnienie wymagań opisanych w pkt 2 niniejszego regulaminu -dotyczące lokalizacji
- usługi objęte niniejszą promocją mogą być świadczone wyłącznie w lokalach, w
których nigdy nie były świadczone żadne z usług Organizatora promocji., i
c. Zawarcie z Organizatorem promocji nowej umowy o świadczenie usług
telekomunikacyjnych na okres 24 miesięcy i
d. Uiszczenie promocyjnej opłaty aktywacyjnej wskazanej w cenniku promocji
e. Wyrażenie zgody na przesyłanie faktur przez Organizatora Promocji za świadczone
usługi drogą elektroniczną, Abonent deklarując chęć otrzymywania faktur drogą
elektroniczną przy zawieraniu umowy w ramach promocji jest zobowiązany podać
adres e-mail niezbędny do przesyłania korespondencji drogą elektroniczną.
4.2. W ramach zawarcia umowy na warunkach niniejszej promocji Uczestnik promocji otrzymuje
następujący bonus na opłaty za dostęp do Internetu:
a. przez pierwszy niepełny miesiąc kalendarzowy (liczony od momentu podpisania
umowy do początku kolejnego miesiąca kalendarzowego) oraz dwa kolejne miesiące
kalendarzowe będzie ponosił opłaty za abonament miesięczny w wysokości 1,00 zł.
brutto
b. po okresie wskazanym w pkt.4.2.a będzie zobowiązany do uiszczania opłat za
abonament miesięczny w wysokości wskazanej w niniejszym Cenniku promocyjnym
4.3. Z promocji wyłączony jest Uczestnik promocji posiadający zaległości płatnicze wobec
Organizatora promocji lub posiadający niejasny i nieudokumentowany stan prawny lokalu
lub w inny sposób nie spełniający wymagań wynikających z Regulaminu promocji lub
Umowy lub Regulaminu.
5. Naruszenie warunków promocji:
5.1. W przypadku jednostronnego rozwiązania Umowy zawartej na warunkach określonych w
pkt. 2,3 i 4 przez Uczestnika Promocji lub przez Organizatora promocji z przyczyn leżących
po stronie Uczestnika Promocji, przed upływem okresu na jaki umowa zostanie zawarta,
Uczestnik Promocji zobowiązany będzie do uiszczenia na rzecz Organizatora promocji,
kwoty w wysokości łącznej ulgi, przyznanej mu w związku z korzystaniem z Promocji
pomniejszonej o proporcjonalną ich wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej
rozwiązania.
5.2. Uczestnik Promocji zapłaci w/w kwotę w terminie 7 dni od daty rozwiązania Umowy
w zakresie usług objętych Promocją.
6. Regulamin promocji obowiązuje od dnia: 29.07.2019 do odwołania.
Organizator promocji zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania promocji w każdym
czasie bez podawania przyczyny, z zastrzeżeniem, iż zmiana lub odwołanie nie wpływa na
prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez Abonenta, który zawarł Umowę w ramach promocji.
……………………………………
Uczestnik promocji –Abonent

……………………………………….
Organizator promocji -Operator
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Zestawienie przyznanych ulg dotyczących Oferta Specjalna7 RADIO ul. Zbożowa,

Klonowa, Deskura
Zestawienie przyznanych ulg dotyczących opłat aktywacyjnych :
l.p.

Opłata
Opłata aktywacyjna promocyjna w technologii 5,8
GHz (radio)przy umowie na 24 m-ce

Opłata w standardowej
wysokości

Opłata promocyjna

Ulga

300,00 zł

1,00 zł

299,00 zł

Zestawienie przyznanych ulg dotyczących abonamentu:
l.p.
1a.
1b.
2a.
2b.
3a.
3b.
4a
4b
5a
5b
6a
6b

Pakiet
Do 4 Mb/s / do 512 kb/s
(2 pierwsze miesiące)
Do 4 Mb/s / do 512 kb/s
(kolejne 22 miesiące)
Do 5 Mb/s / do 1,5 Mb/
(2 pierwsze miesiące)
Do 5 Mb/s / do 1,5 Mb/
(kolejne 22 miesiące)
Do 7 Mb/s / do 2 Mb /s
(2 pierwsze miesiące)
Do 7 Mb/s / do 2 Mb /s
(kolejne 22 miesiące)
Do 9 Mb/s / do 2 Mb/s
(2 pierwsze miesiące)
Do 9 Mb/s / do 2 Mb/s
(kolejne 22 miesiące)
Do 10 Mb/s / do 3 Mb/s
(2 pierwsze miesiące)
Do 10 Mb/s / do 3 Mb/s
(kolejne 22 miesiące)
Do 12 Mb/s / do 3 Mb/s
(2 pierwsze miesiące)
Do 12 Mb/s / do 3 Mb/s
(kolejne 22 miesiące)

Abonament
standardowy

Abonament
promocyjny

Ulga miesięczna

Suma przyznanych
ulg

78,00 zł

1,00 zł

77,00 zł

154,00 zł

78,00 zł

39,00 zł

39,00 zł

858,00 zł

98,00 zł

1,00 zł

97,00 zł

194,00 zł

98,00 zł

49,00 zł

49,00 zł

1078,00 zł

138,00 zł

1,00 zł

137,00 zł

274,00 zł

138,00 zł

69,00 zł

69,00 zł

1518,00 zł

158,00 zł

1,00 zł

157,00 zł

314,00 zł

158,00 zł

79,00 zł

79,00 zł

1738,00 zł

170,00 zł

1,00 zł

169,00 zł

338,00 zł

170,00 zł

85,00 zł

85,00 zł

1870,00 zł

180,00 zł

1,00 zł

179,00 zł

358,00 zł

180,00 zł

90,00 zł

90,00 zł

1980,00 zł
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REGULAMIN PROMOCJI "WIELKA MIGRACJA 12 M-CY"
1. Organizator Promocji
Organizatorem promocji "WIELKA MIGRACJA 12M-CY" jest
firma Betanet sp. z o.o., z siedzibą Grabó wki 227, 32-020
Wieliczka, wpisana do rejestru sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Sró dmieś cia w Krakowie,
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 0000162414, NIP: 9451986580, REGON:
356718552
2. Uczestnik Promocji, miejsce,
2.1. Promocja WIELKA MIGRACJA 12M-CY" skierowana jest
wyłącznie dla mieszkań có w:
2.1.1. Swoszowic
2.1.2. Golkowic
2.1.3. Soboniowic
2.1.4. Zbydniowic
2.1.5. Rajska
2.1.6. Wró blowic
2.1.7. Osiedla Bolesława Chrobrego w Wieliczce
(wyłącznie mieszkań cy blokó w)
-dla przyszłych Abonentó w -wszystkich podmiotó w-,
któ re:
2.1.8. W okresie 6 (słownie: sześ ciu) miesięcy przed
przystąpieniem do Promocji nie były Abonentami
Organizatora Promocji w zakresie jakiejkolwiek z
usług
2.1.9. Nie
posiadają
ż adnych
zaległoś ci
wobec
Organizatora promocji z jakiegokolwiek tytułu i
posiadający jasny i udokumentowany stan prawny
lokalu
2.1.10.
Wyraż ą zgodę na przesyłanie faktur przez
Organizatora Promocji za ś wiadczone usługi drogą
elektroniczną,
Abonent
deklarując
chęć
otrzymywania faktur drogą elektroniczną przy
zawieraniu umowy w ramach promocji jest
zobowiązany podać adres e-mail niezbędny do
przesyłania korespondencji drogą elektroniczną
-zwanych dalej Uczestnikami promocji, o ile Organizator
promocji jest w stanie świadczyć swe usługi na danej
lokalizacji w technologii światłowodowej.
2.2. Usługi objęte niniejszą promocją mogą być ś wiadczone
wyłącznie w lokalach, w któ rych w okresie 6 (słownie:
sześ ciu) miesięcy przed przystąpieniem Uczestnika
promocji do promocji nie były ś wiadczone jakiekolwiek
usługi przez Organizatora promocji.
3. Warunki przyznania Promocji
3.1. W związku z przystąpieniem do Promocji
"WIELKA MIGRACJA 12M-CY", Uczestnik Promocji
przechodzący od Innego Operatora (konkurencji)
otrzyma od firmy Betanet sp. z o.o. nawet przez
okres do 12 miesięcy abonament w wysokości po 1
zł. brutto, zależnie od kryteriów wskazanych
poniżej w tabeli:
Dotychczasowy
rodzaj dostępu
u konkurencji:
radiowy
radiowy
kablowy
kablowy
światłowodowy
światłowodowy

Rodzaj dostępu w
Betanet
kablowy
światłowodowy
kablowy
światłowodowy
kablowy
światłowodowy

Uczestnik promocji –Abonent

Ilość miesięcy
promocji abonamentu
miesięcznego w
wysokości 1 zł.
3 miesiące
3 miesiące
3 miesiące
3 miesiące
3 miesiące
12 miesięcy

3.2. Zniż ka ta naliczana będzie od miesiąca następującego
po miesiącu, w któ rym Uczestnik Promocji przystąpił do
promocji.
3.3. W promocji mogą brać udział Uczestnicy promocji, po
spełnieniu łącznie poniż szych warunkó w, któ re:
3.3.1. W dniu przystąpienia do promocji "WIELKA
MIGRACJA 12M-CY" lub w okresie do 2-ch tygodni
wcześ niej w lokalizacji, o któ rej mowa w pkt.2, w
któ rej mają być ś wiadczone usługi przez Operatora
Promocji wykaż ą okolicznoś ć posiadania usługi
dostępu do internetu u innego Operatora
(konkurencji), w szczegó lnoś ci poprzez okazanie
aktualnie obowiązującej umowy. Niniejsza promocja
nie dotyczy usług typu pre-paid., i
3.3.2. Zdecydują się na podpisanie z firmą Betanet Sp. z
o.o.
umowy
o
ś wiadczenie
usług
telekomunikacyjnych na dostęp do internetu w
lokalizacji wskazanej w pkt. 3.3.1 na okres 24 m-cy;
z tym jednak zastrzeż eniem, ż e dotyczy to wyłącznie
usług telekomunikacyjnych w któ rych sygnał jest
dostarczany przez Organizatora w technologii
ś wiatłowodowej i lub kablowej ( nie dotyczy usług
w któ rych sygnał telekomunikacyjny dostarczany
jest drogą radiową), i
3.3.3. Wypowiedzą usługę, o któ rej mowa w pkt. 3.3.1
innemu Operatorowi
i przedstawią to
wypowiedzenie wraz z potwierdzeniem, ż e
wypowiedzenie to zostało do innego Operatora
dostarczone. Okres w któ rym w/w wypowiedzenie
zostało złoż one innemu Operatorowi nie moż e być
wcześ niejszy niż 3 m-ce od dnia podpisania umowy,
o któ rej mowa w pkt. 3.3.2
3.4. Z danej lokalizacji do promocji moż na przystąpić tylko
jeden raz.
Dla podmiotów -Uczestników promocji, które zdecydują się i
zawrą z Organizatorem promocji nową umowę o świadczenie
usług
telekomunikacyjnych,
Organizator
promocji
przygotował specjalny cennik świadczonych przez siebie
usług, którego szczegółowe warunki zostały określone
poniżej.
4. Naruszenie warunków promocji:
4.1. W przypadku jednostronnego rozwiązania Umowy
zawartej na warunkach określonych w pkt. 2, 3 i 4 przez
Uczestnika Promocji lub przez Organizatora promocji z
przyczyn leżących po stronie Uczestnika Promocji,
przed upływem okresu na jaki umowa zostanie zawarta,
Uczestnik Promocji zobowiązany będzie do uiszczenia
na rzecz Organizatora promocji, kwoty w wysokości
łącznej ulgi, przyznanej mu w związku z korzystaniem z
Promocji pomniejszonej o proporcjonalną ich wartość
za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej
rozwiązania.
4.2. Uczestnik Promocji zapłaci w/w kwotę w terminie 7
dni od daty rozwiązania Umowy w zakresie usług
objętych Promocją.
5. Regulamin promocji obowiązuje od dnia: 26.06.2020
do odwołania
Organizator promocji zastrzega sobie prawo do zmiany lub
odwołania promocji w każdym czasie bez podawania
przyczyny, z zastrzeżeniem, iż zmiana lub odwołanie nie
wpływa na prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez
Abonenta, który zawarł Umowę w ramach promocji.

Organizator promocji -Operator
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Cennik Promocji „WIELKA MIGRACJA 12 M-CY”
Opłaty aktywacyjne promocyjne (ceny brutto w PLN) :
Opłata bez
promocji

Opłata w
promocji

Ulga

Opłata aktywacyjna promocyjna w technologii kablowej przy umowie na 24 m-ce –przy wyborze
1 pakietu: „do 500/do 50 Mb”, lub „do 600/do 50 Mb”, lub „do 700/do 50 Mb”, lub „do 800/do 50 Mb”,
lub „do 900/do 50 Mb”

150,00 zł

1,00 zł

149,00 zł

Opłata aktywacyjna promocyjna w technologii kablowej Wifi przy umowie na 24 m-ce –przy wyborze
2 pakietu: „do 500/do 50 Mb”, lub „do 600/do 50 Mb”, lub „do 700/do 50 Mb”, lub „do 800/do 50 Mb”,
lub „do 900/do 50 Mb”

300,00 zł

150,00 zł

150,00 zł

Opłata aktywacyjna promocyjna w technologii światłowodowej GPON przy umowie na 24 m-ce –przy
3 wyborze pakietu: „do 500/do 50 Mb”, lub „do 600/do 50 Mb”, lub „do 700/do 50 Mb”, lub „do 800/do
50 Mb”, lub „do 900/do 50 Mb”

300,00 zł

1,00 zł

299,00 zł

Opłata aktywacyjna promocyjna w technologii światłowodowej GPON WIFI przy umowie na 24 m-ce
4 przy wyborze pakietu: „do 500/do 50 Mb”, lub „do 600/do 50 Mb”, lub „do 700/do 50 Mb”, lub „do
800/do 50 Mb”, lub „do 900/do 50 Mb”

450,00 zł

150,00 zł

300,00 zł

lP

Opłaty za dostęp do Internetu (ceny brutto w PLN):
ŁĄCZA ŚWIATŁOWODOWE
W PIERWSZYM MIESIĄCU PODŁĄCZENIA- OZNACZA OKRES OD PODŁĄCZENIA DO
PODŁĄCZENIE, KOLEJNE MIESIACE TO PEŁNE MIESIĄCE KALENDARZOWE
PAKIET Abonament promocyjny PRZEZ TRZY MIESIĄCE – od drugiego do czwartego
miesiąca od podłączenia- łącze światłowodowe z pełnym nielimitowanym dostępem.
Obowiązuje dla klientów przechodzących od konkurencji z technologii radiowej lub kablowej
na kablową lub światłowodową (nie dotyczy klientów przechodzących z technologii
światłowodowej na światłowodową)
Do 500 Mb/s /do 50 Mb/s
Do 600 Mb/s / do 50 Mb/s
Do 700 Mb/s / do 50 Mb/s
Do 800 Mb/s / do 50 Mb/s
Do 900 Mb/s / do 50 Mb/s
PAKIET Abonament promocyjny W PIERWSZYM MIESIĄCU PODŁĄCZENIA I OD
PIĄTEGO MIESIĄCA - łącze światłowodowe z pełnym nielimitowanym dostępem.
Obowiązuje dla klientów przechodzących od konkurencji z technologii radiowej lub kablowej
na kablową lub światłowodową (nie dotyczy klientów przechodzących z technologii
światłowodowej na światłowodową)
Do 500 Mb/s /do 50 Mb/s
Do 600 Mb/s / do 50 Mb/s
Do 700 Mb/s / do 50 Mb/s
Do 800 Mb/s / do 50 Mb/s
Do 900 Mb/s / do 50 Mb/s
PAKIET Abonament promocyjny PRZEZ DWANAŚCIE MIESIĘCY - OD DRUGIEGO DO
TRZYNASTEGO MIESIĄCA- łącze światłowodowe z pełnym nielimitowanym dostępem.
Obowiązuje dla klientów przechodzących od konkurencji z technologii światłowodowej na
światłowodową
Do 500 Mb/s /do 50 Mb/s
Do 600 Mb/s / do 50 Mb/s
Do 700 Mb/s / do 50 Mb/s
Do 800 Mb/s / do 50 Mb/s
Do 900 Mb/s / do 50 Mb/s
PAKIET Abonament promocyjny W PIERWSZYM MIESIACU PODŁĄCZENIA I OD
CZTERNASTEGO MIESIĄCA - łącze światłowodowe z pełnym nielimitowanym dostępem.
Obowiązuje dla klientów przechodzących od konkurencji z technologii światłowodowej na
światłowodową
Do 500 Mb/s /do 50 Mb/s
Do 600 Mb/s / do 50 Mb/s
Do 700 Mb/s / do 50 Mb/s
Do 800 Mb/s / do 50 Mb/s
Do 900 Mb/s / do 50 Mb/s

KOŃCA MIESIĄCA W KTÓRYM NASTĄPIŁO
Wysokość
abonamentu
miesięcznego w
promocji

Wysokość
abonamentu
miesięcznego
bez promocji

Ulga
miesięczna

1,00 zł
1,00 zł
1,00 zł
1,00 zł.
1,00 zł
Wysokość
abonamentu
miesięcznego w
promocji

118 zł
138 zł
158 zł
178 zł
198 zł
Wysokość
abonamentu
miesięcznego
bez promocji

117 zł
137 zł
157 zł
177 zł
197 zł
Ulga
miesięczna

59 zł
69 zł
79 zł
89 zł.
99 zł
Wysokość
abonamentu
miesięcznego w
promocji
1,00 zł
1,00 zł
1,00 zł
1,00 zł.
1,00 zł
Wysokość
abonamentu
miesięcznego w
promocji
59 zł
69 zł
79 zł
89 zł.
99 zł

118 zł
138 zł
158 zł
178 zł
198 zł
Wysokość
abonamentu
miesięcznego
bez promocji
118 zł
138 zł
158 zł
178 zł
198 zł
Wysokość
abonamentu
miesięcznego
bez promocji
118 zł
138 zł
158 zł
178 zł
198 zł

59 zł
69 zł
79 zł
89 zł.
99 zł
Ulga
miesięczna
117 zł
137 zł
157 zł
177 zł
197 zł
Ulga
miesięczna
59 zł
69 zł
79 zł
89 zł.
99 zł
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REGULAMIN PROMOCJI "GORĄCA OFERTA2"
1. Organizator Promocji
Organizatorem promocji "GORĄCA OFERTA2" jest firma
Betanet sp. z o.o., z siedzibą Grabó wki 227, 32-020 Wieliczka,
wpisana do rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Krakowa - Sró dmieś cia w Krakowie, XI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000162414, NIP: 9451986580, REGON: 356718552
2. Uczestnik Promocji, miejsce,
2.1. Promocja „GORĄCA OFERTA2" skierowana jest
wyłącznie dla mieszkań có w:
2.1.1. Swoszowic
2.1.2. Golkowic
2.1.3. Soboniowic
2.1.4. Zbydniowic
2.1.5. Rajska
2.1.6. Wró blowic
2.1.7. Osiedla przy ul. Bolesława Chrobrego w Wieliczce
-wyłącznie mieszkań cy blokó w
2.1.8. Osiedla przy ul. Władysława Jagiełły w Wieliczce
- wyłącznie mieszkań cy blokó w
- dla przyszłych Abonentó w -wszystkich podmiotó w-,
któ re:
2.1.9. W okresie 30 (słownie: trzydziestu) dni przed
przystąpieniem do Promocji nie były Abonentami
Organizatora Promocji w zakresie jakiejkolwiek z
usług
2.1.10.
Nie posiadają ż adnych zaległoś ci wobec
Organizatora promocji z jakiegokolwiek tytułu i
posiadający jasny i udokumentowany stan prawny
lokalu
2.1.11.
Wyraż ą zgodę na przesyłanie faktur przez
Organizatora Promocji za ś wiadczone usługi drogą
elektroniczną,
Abonent
deklarując
chęć
otrzymywania faktur drogą elektroniczną przy
zawieraniu umowy w ramach promocji jest
zobowiązany podać adres e-mail niezbędny do
przesyłania korespondencji drogą elektroniczną
-zwanych dalej Uczestnikami promocji, o ile Organizator
promocji jest w stanie świadczyć swe usługi na danej
lokalizacji w technologii światłowodowej.
2.2. Usługi objęte niniejszą promocją mogą być ś wiadczone
wyłącznie w lokalach, w któ rych w okresie 30 (słownie:
trzydzieś ci) dni przed przystąpieniem Uczestnika
promocji do promocji nie były ś wiadczone jakiekolwiek
usługi przez Organizatora promocji.
3. Warunki przyznania Promocji
3.1. W związku z przystąpieniem do Promocji
"GORĄCA OFERTA2", Uczestnik Promocji otrzyma
od Organizatora promocji przez okres do 5 miesięcy
(miesiąc w którym nastąpi aktywacja i kolejne

Uczestnik promocji –Abonent

cztery pełne miesiące) abonament miesięczny w
wysokości po 1 zł. brutto,
3.2. Warunkiem wzięcia udziału w promocji jest:
3.2.1. Spełnienie wymagań opisanych w pkt 2
niniejszego regulaminu (dotyczące Uczestnika
promocji i miejsca), i
3.2.2. Zawarcie z Organizatorem promocji nowej
umowy
o
ś wiadczenie
usług
telekomunikacyjnych na czas okreś lony 24 m-ce,
3.3. Z danej lokalizacji do promocji moż na przystąpić tylko
jeden raz.
3.4. Z promocji wyłączony jest Uczestnik promocji
posiadający zaległoś ci płatnicze wobec Organizatora
promocji z jakiegokolwiek tytułu lub posiadający
niejasny i nieudokumentowany stan prawny lokalu, lub
w inny sposó b nie spełniający wymagań wynikających z
Regulaminu promocji lub Umowy lub Regulaminu
Dla podmiotów -Uczestników promocji, które zdecydują się i
zawrą z Organizatorem promocji nową umowę o świadczenie
usług
telekomunikacyjnych,
Organizator
promocji
przygotował specjalny cennik świadczonych przez siebie
usług, którego szczegółowe warunki zostały określone
poniżej.
4. Naruszenie warunków promocji:
4.1. W przypadku jednostronnego rozwiązania Umowy
zawartej na warunkach określonych w pkt. 2, 3 i 4 przez
Uczestnika Promocji lub przez Organizatora promocji z
przyczyn leżących po stronie Uczestnika Promocji,
przed upływem okresu na jaki umowa zostanie zawarta,
Uczestnik Promocji zobowiązany będzie do uiszczenia
na rzecz Organizatora promocji, kwoty w wysokości
łącznej ulgi, przyznanej mu w związku z korzystaniem z
Promocji pomniejszonej o proporcjonalną ich wartość
za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej
rozwiązania.
4.2. Uczestnik Promocji zapłaci w/w kwotę w terminie 7
dni od daty rozwiązania Umowy w zakresie usług
objętych Promocją.
5. Regulamin promocji obowiązuje od dnia: 06.08.2020
do odwołania
6. Organizator promocji zastrzega sobie prawo do zmiany
lub odwołania promocji w każ dym czasie bez podawania
przyczyny, z zastrzeż eniem, iż zmiana lub odwołanie nie
wpływa na prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez
Abonenta, któ ry zawarł Umowę w ramach promocji.
7. Skorzystanie z Promocji wyklucza możliwość
skorzystania przez Abonenta z innych Promocji
dostępnych w ofercie Operatora lokalnego
dotyczących usługi dostępu do Internetu.

Organizator promocji -Operator
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Cennik Promocji „GORĄCA OFERTA2”
Opłaty aktywacyjne promocyjne (ceny brutto w PLN) :

Lp

Opłata bez
promocji

Opłata w
promocji

Ulga

1

Opłata aktywacyjna promocyjna w technologii kablowej przy umowie na 24 m-ce –przy wyborze pakietu: „do 120/
do 10 Mb”

150,00 zł

150,00 zł

0,00 zł

2

Opłata aktywacyjna promocyjna w technologii kablowej przy umowie na 24 m-ce - przy wyborze pakietu: „do 300/
do 30 Mb”

150,00 zł

50,00 zł

100,00 zł

3

Opłata aktywacyjna promocyjna w technologii kablowej przy umowie na 24 m-ce –przy wyborze pakietu: „do 500/do
50 Mb”, lub „do 600/do 50 Mb”, lub „do 700/do 50 Mb”, lub „do 800/do 50 Mb”, lub „do 900/do 50 Mb”

150,00 zł

1,00 zł

149,00 zł

4

Opłata aktywacyjna promocyjna w technologii kablowej Wifi przy umowie na 24 m-ce –przy wyborze pakietu: „do
120/ do 10 Mb”

300,00 zł

300,00 zł

0,00 zł

5

Opłata aktywacyjna promocyjna w technologii kablowej Wifi przy umowie na 24 m-ce - przy wyborze pakietu: „do
300/ do 30 Mb”

300,00 zł

200,00 zł

100,00 zł

6

Opłata aktywacyjna promocyjna w technologii kablowej Wifi przy umowie na 24 m-ce –przy wyborze pakietu: „do
500/do 50 Mb”, lub „do 600/do 50 Mb”, lub „do 700/do 50 Mb”, lub „do 800/do 50 Mb”, lub „do 900/do 50 Mb”

300,00 zł

150,00 zł

150,00 zł

7

Opłata aktywacyjna promocyjna w technologii ś wiatłowodowej GPON przy umowie na 24 m-ce –przy wyborze
pakietu: „do 120/ do 10 Mb”

300,00 zł

300,00 zł

0,00 zł

8

Opłata aktywacyjna promocyjna w technologii ś wiatłowodowej GPON przy umowie na 24 m-ce - przy wyborze
pakietu: „do 300/ do 30 Mb”

300,00 zł

150,00 zł

150,00 zł

9

Opłata aktywacyjna promocyjna w technologii ś wiatłowodowej GPON przy umowie na 24 ce –przy wyborze pakietu:
„do 500/do 50 Mb”, lub „do 600/do 50 Mb”, lub „do 700/do 50 Mb”, lub „do 800/do 50 Mb”, lub „do 900/do 50 Mb”

300,00 zł

1,00 zł

299,00 zł

10

Opłata aktywacyjna promocyjna w technologii ś wiatłowodowej GPON WIFI przy umowie na 24 m-ce –przy wyborze
pakietu: „do 120/ do 10 Mb”

450,00 zł

450,00 zł

0,00 zł

11

Opłata aktywacyjna promocyjna w technologii ś wiatłowodowej GPON WIFI przy umowie na 24 m-ce ce - przy
wyborze pakietu: „do 300/ do 30 Mb”

450,00 zł

300,00 zł

150,00 zł

12

Opłata aktywacyjna promocyjna w technologii ś wiatłowodowej GPON WIFI przy umowie na 24 m-–przy wyborze
pakietu: „do 500/do 50 Mb”, lub „do 600/do 50 Mb”, lub „do 700/do 50 Mb”, lub „do 800/do 50 Mb”, lub „do 900/do
50 Mb”

450,00 zł

150,00 zł

300,00 zł

Opłaty za dostęp do Internetu (ceny brutto w PLN):
ŁĄCZA ŚWIATŁOWODOWE
PAKIET Abonament promocyjny PRZEZ PIERWSZE PIĘĆ MIESIĄCY (miesiąc w którym nastąpi aktywacja i
cztery kolejne pełne miesiące )- łącze światłowodowe z pełnym nielimitowanym dostępem. Obowiązuje
przy Opłacie aktywacyjnej w technologii światłowodowej GPON, światłowodowej GPON WiFi, kablowej i
kablowej WiFi bez promocji. (umowa na czas określony 24 m-ce)**:
Do 120 Mb/s /do 10 Mb/s
0PAKIET Abonament promocyjny OD SZÓSTEGO
MIESIĄCA - łącze światłowodowe z pełnym
nielimitowanym dostępem. Obowiązuje przy Opłacie aktywacyjnej w technologii światłowodowej GPON,
światłowodowej GPON WiFi, kablowej i kablowej WiFi bez promocji. (umowa na czas określony 24 m-ce)**:
Do 120 Mb/s /do 10 Mb/s

Wysokość
abonamentu
miesięcznego bez
promocji
78 zł
Wysokość
abonamentu
miesięcznego bez
promocji
78 zł

Wysokość
abonamentu
miesięcznego w
promocji
1 zł
Wysokość
abonamentu
miesięcznego w
promocji
39 zł

PAKIET Abonament promocyjny PRZEZ PIERWSZE PIĘĆ MIESIĄCY (miesiąc w którym nastąpi aktywacja i
cztery kolejne pełne miesiące )- łącze światłowodowe z pełnym nielimitowanym dostępem. Obowiązuje
przy Opłacie aktywacyjnej w technologii światłowodowej GPON za 150 zł., światłowodowej GPON WiFi za
300zł., kablowej za 50 zł. i kablowej WiFi za 200 zł. (umowa na czas określony 24 m-ce)**:
Do 300 Mb/s /do 30 Mb/s
PAKIET Abonament promocyjny OD SZÓSTEGO MIESIĄCA - łącze światłowodowe z pełnym nielimitowanym
dostępem. Obowiązuje przy Opłacie aktywacyjnej w technologii światłowodowej GPON za 150 zł.,
światłowodowej GPON WiFi za 300zł., kablowej za 50 zł. i kablowej WiFi za 200 zł. (umowa na czas określony
24 m-ce)**:
Do 300 Mb/s /do 30 Mb/s

Wysokość
abonamentu
miesięcznego bez
promocji
98 zł
Wysokość
abonamentu
miesięcznego bez
promocji
98 zł

Wysokość
abonamentu
miesięcznego w
promocji
1 zł
Wysokość
abonamentu
miesięcznego w
promocji
49 zł

PAKIET Abonament promocyjny PRZEZ PIERWSZE PIĘĆ MIESIĄCY (miesiąc w którym nastąpi aktywacja i
cztery kolejne pełne miesiące )- łącze światłowodowe z pełnym nielimitowanym dostępem. Obowiązuje
przy Opłacie Aktywacyjnej promocyjnej w technologii kablowej i światłowodowej GPON za 1 zł. oraz
technologii kablowej WiFi i światłowodowej GPON WiFi za 150,00 zł. (umowa na czas określony 24 m-ce):
Do 500 Mb/s /do 50 Mb/s
Do 600 Mb/s / do 50 Mb/s
Do 700 Mb/s / do 50 Mb/s
Do 800 Mb/s / do 50 Mb/s
Do 900 Mb/s / do 50 Mb/s
PAKIET Abonament promocyjny OD SZÓSTEGO MIESIĄCA - łącze światłowodowe z pełnym nielimitowanym
dostępem. Obowiązuje przy Opłacie Aktywacyjnej promocyjnej w technologii kablowej i światłowodowej
GPON za 1 zł. oraz technologii kablowej WiFi i światłowodowej GPON WiFi za 150,00 zł. (umowa na czas
określony 24 m-ce):
Do 500 Mb/s /do 50 Mb/s
Do 600 Mb/s / do 50 Mb/s
Do 700 Mb/s / do 50 Mb/s
Do 800 Mb/s / do 50 Mb/s
Do 900 Mb/s / do 50 Mb/s

Wysokość
abonamentu
miesięcznego bez
promocji
118 zł
138 zł
158 zł
178 zł
198 zł
Wysokość
abonamentu
miesięcznego bez
promocji
118 zł
138 zł
158 zł
178 zł
198 zł

Wysokość
abonamentu
miesięcznego w
promocji
1 zł
1 zł
1 zł
1 zł
1 zł
Wysokość
abonamentu
miesięcznego w
promocji
59 zł
69 zł
79 zł
89 zł
99 zł

Ulga
miesięczna
77 zł
Ulga
miesięczna
39 zł
Ulga
miesięczna
97 zł
Ulga
miesięczna
49 zł
Ulga
miesięczna
117 zł
137 zł
157 zł
177 zł
197 zł
Ulga
miesięczna
59 zł
69 zł
79 zł
89 zł
99 zł

Nie obowiązuje
przy opłacie
promocyjnej w technologii
kablowej i ś w
****Nie
obowiązuje
przyaktywacyjnej
opłacie aktywacyjnej
promocyjnej
wiatłowodowej GPON za 1 zł. oraz w technologii
kablowej WiFi i ś wiatłowodowej GPON WiFi za 150,00 zł..
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