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1. ZASADY OGÓLNE
1.1. Organizatorem promocji „Na Start v 2.0” (dalej „Promocja”) jest firma
NET-KOMP Krystian Kania z siedzib w elechowie (dalej „Dostawca usług”).
1.2. Akcja promocyjna trwa od 01 stycznia 2016 roku do odwołania.
1.3. W Promocji wzi udział mog osoby, które w dniu ogłoszenia regulaminu promocji
„Na Start v 2.0” (dalej „Regulamin Promocji”), spełniaj ł cznie nast puj ce warunki:
a) nie posiadaj zaległo ci płatniczych wobec adnego Dostawcy usług. Podpisanie
Regulaminu Promocji stanowi jednocze nie wyra enie przez Abonenta zgody na
przekazanie Dostawcy usług przez innych Dostawców usług informacji o ewentualnych
zaległo ciach Abonenta. W przypadku udzielenia przez Abonenta Dostawcy usług bł dnej
informacji o braku zaległo ci, Dostawca usług mo e niezwłocznie rozwi za umow
abonenck , bez zachowania okresu wypowiedzenia; b) w przypadku wyboru zestawu
usług, w skład którego wchodzi usługa stacjonarnego dost pu do sieci Internet zaakceptowali wystawianie i przesyłanie przez Dostawc usług faktur w formie
elektronicznej; c) w przypadku wyboru zestawu usług, w skład którego wchodzi usługa
stacjonarnego dost pu do sieci Internet zło yły wniosek o dostarczanie im przez Dostawc
usług drog elektroniczn tre ci ka dej proponowanej zmiany warunków Umowy
abonenckiej, w tym warunków okre lonych w Cenniku lub regulaminie wła ciwym dla
danej Usługi, na adres poczty elektronicznej okre lony w Kanale dost pu NET-KOMP –
Kanale EBOK.
1.4. Warunkiem skorzystania z Promocji jest potwierdzenie przez słu by techniczne
Dostawcy usług, e w Lokalu wskazanym przez Zamawiaj cego istniej mo liwo ci
techniczne wiadczenia Usługi i nie ma przeszkód technicznych lub formalnych
wykonania podł czenia lub instalacji Wyposa enia dodatkowego. Informacji o obszarze
obowi zywania Promocji udzielaj Biura Obsługi Abonenta.
1.5. W przypadku wybrania zestawu pakietów Usług na warunkach Promocji o innych
parametrach ni dotychczas wiadczone Usługi, warunki wiadczenia tych Usług zostan
zast pione ze skutkiem na koniec miesi ca kalendarzowego, a zmiana parametrów danej
Usługi zostanie wprowadzona od pierwszego dnia miesi ca kalendarzowego,
nast puj cego po miesi cu, w którym została zawarta Umowa abonencka/Aneks do
Umowy Abonenckiej.
1.6. Uczestnik Promocji nie b dzie zobowi zany do zwrotu przyznanej mu ulgi (zwanej
równie upustem), wynikaj cej z dotychczas obowi zuj cych Uczestnika Promocji
warunków promocyjnych pod warunkiem wybrania zestawu pakietów Usług na
warunkach Promocji w cenie równej lub wy szej sumie miesi cznych opłat
abonamentowych dotychczas wiadczonych Usług.
1.7. W przypadku wyboru zestawu usług, w skład którego wchodzi usługa stacjonarnego
dost pu do sieci Internet Abonent przyjmuje do wiadomo ci, e udost pniony przez
Dostawc usług router Wi-Fi mo e by wykorzystywany przez Dostawc usług do
wiadczenia usługi Hotspot. Router w ustawieniach fabrycznych automatycznie tworzy
dodatkowy SSID udost pniaj cy ł cze w celu umo liwienia podmiotom trzecim
korzystania z usługi bezprzewodowego dost pu do sieci Internet typu Hotspot
NET-KOMP. Powy sze nie ma wpływu na zakres ani jako usługi dost pu do sieci
Internet wiadczonej przez Dostawc usług na rzecz Abonenta na podstawie Umowy
abonenckiej.

2. WARUNKI PROMOCJI
2.1. Na podstawie Regulaminu Promocji: a) wprowadza si Cennik Promocji, stanowi cy
zał cznik nr 1 do Regulaminu Promocji. Opłaty abonamentowe podane w Cenniku
Promocji s kwotami brutto. W zakresie nieuregulowanym w Cenniku Promocji
obowi zuj odpowiednie Cenniki Dostawcy usług.
2.2. Osoby, które w czasie trwania akcji promocyjnej podpisz Umow abonenck /Aneks
do Umowy abonenckiej o zmian wiadczonych usług na warunkach Promocji (okre lane
w tre ci Regulaminu jako „Uczestnicy Promocji”) zobowi zane b d do: a) wyboru
Zestawu Usług zgodnie z Cennikiem Promocji z zastrze eniem pkt. 1.4 powy ej oraz
uiszczenia na rzecz Dostawcy Usług Opłaty aktywacyjnej za usługi wchodz ce w skład
Zestawu Usług wybranego przez Uczestnika Promocji zgodnie z postanowieniami
Regulaminu Promocji, która po uwzgl dnieniu udzielonej ulgi wynosi b dzie:
- 49,00 zł brutto za usług dost pu do sieci Internet (przyznana ulga stanowi kwot
stanowi c ró nic pomi dzy standardow opłat aktywacyjn za Usług a promocyjn
opłat aktywacyjn )
- 19,00 zł brutto za usług telefonii stacjonarnej (przyznana ulga stanowi kwot
stanowi c ró nic pomi dzy standardow opłat aktywacyjn za Usług a promocyjn
opłat aktywacyjn ) b) uiszczenia Opłaty za zmian /wydanie Wyposa enia dodatkowego
w wysoko ci 0,00 zł, je li wydanie tego Wyposa enia nast puje na skutek dokonywanych
zmian w Umowie abonenckiej (przyznana ulga stanowi kwot stanowi c ró nic
pomi dzy standardow opłat za Usług a promocyjn opłat )
2.3. W okresie promocyjnym wskazanym w Cenniku Promocji dla wybranego przez
Uczestnika Promocji zestawu Usług, Uczestnik Promocji b dzie płacił za wszystkie
Usługi promocyjne opłaty abonamentowe, okre lone w Cenniku Promocji (przyznana ulga
stanowi kwot b d c sum ró nicy pomi dzy standardow opłat abonamentow za
ka d z Usług a promocyjn opłat abonamentow za ka d z Usług miesi cznie). W
przypadku dokonania aktywacji Usługi w okresie od drugiego do pi tnastego dnia
miesi ca kalendarzowego („Miesi c aktywacyjny”), promocyjna opłata abonamentowa za
Usług wiadczon w Miesi cu aktywacyjnym stanowi połow kwoty promocyjnej opłaty
abonamentowej, wskazanej w Cenniku Promocji (przyznana ulga w Miesi cu
aktywacyjnym stanowi kwot b d c ró nic pomi dzy połow standardowej opłaty
abonamentowej a połow promocyjnej opłaty abonamentowej). Po okresie promocyjnym
Abonent b dzie płacił za Usługi promocyjne opłaty abonamentowe zgodnie z Cennikiem
Standardowym.
2.4. Uczestnikowi promocji przysługuje prawo rozwi zania Umowy Abonenckiej w
zakresie Usług wskazanych zgodnie z pkt. 2.2. a) ze skutkiem na koniec okresu
promocyjnego, za wypowiedzeniem zło onym co najmniej na miesi c przed ko cem
okresu promocyjnego.
2.5. W przypadku rozwi zania Umowy abonenckiej, cofni cia akceptacji wystawiania i
przesyłania faktur w formie elektronicznej (dotyczy wył cznie Uczestników Promocji,

którzy dokonali wyboru zestawu Usług w skład którego wchodzi usługa stacjonarnego
dost pu do sieci), zło enia wniosku o zaprzestanie dostarczania tre ci ka dej
proponowanej zmiany warunków Umowy abonenckiej na adres poczty elektronicznej
okre lony w Kanale dost pu NET-KOMP – Kanale EBOK (dotyczy wył cznie
Uczestników Promocji, którzy dokonali wyboru zestawu Usług w skład którego wchodzi
usługa stacjonarnego dost pu do sieci Internet), zmiany pakietu wybranego przez
Uczestnika Promocji, z zastrze eniem pkt. 3.2, b d te zawieszenia czy rezygnacji z
którejkolwiek z Usług przed upływem okresu, przez Uczestnika Promocji lub przez
Dostawc usług z przyczyn le cych po stronie Uczestnika Promocji, w tym z powodu
opó nienia w uiszczeniu miesi cznych opłat abonamentowych, Uczestnik Promocji
zobowi zany b dzie do zapłaty na rzecz Dostawcy usług Opłaty wyrównawczej w
wysoko ci całej ulgi przyznanej Abonentowi wskazanej w pkt. 2.2 a), 2.2 b),
pomniejszonej o proporcjonaln jej warto
za okres od dnia zawarcia Umowy
abonenckiej do dnia jej rozwi zania. Umowa abonencka w zakresie Usługi obj tej
Regulaminem Promocji jest zawarta na czas oznaczony, wskazany w zdaniu
poprzedzaj cym.
2.6. Abonent zobowi zany jest do uiszczenia Opłat aktywacyjnych , o których mowa w
pkt. 2.1 a) i 2.1 b) razem z płatno ci opłat abonamentowych za pierwszy miesi c
korzystania z Usługi oraz uiszczania opłat abonamentowych w terminach zgodnie z
postanowieniami Umowy oraz Regulaminu wiadczenia Usług Telekomunikacyjnych.
2.7. Dotychczasowi Abonenci Dostawcy usług zwolnieni s z obowi zku ponoszenia
Opłaty aktywacyjnej za Usług , która była ju przez Abonenta (lub jego domowników)
aktywowana na mocy wcze niej zawartych Umów abonenckich i jest wiadczona w
danym Lokalu, je eli Abonent ten (lub jego domownicy) nie jest zwi zany w chwili
podpisania Umowy/Aneksu na warunkach Promocji adnymi innymi warunkami
promocyjnymi.
2.8. Podwy szenie standardowej miesi cznej opłaty abonamentowej za dan Usług na
zasadach okre lonych w Regulaminie wiadczenia Usług Telekomunikacyjnych oraz
Usług Głosowych, powoduje podwy szenie promocyjnej opłaty abonamentowej, o kwot
podwy ki opłaty standardowej.
2.9. W zakresie nieuregulowanym w Cenniku Promocyjnym obowi zuj odpowiednie
Cenniki Dostawcy usług.
2.10. Zmiana miejsca wiadczenia Usług jest równoznaczna z niedotrzymaniem
warunków Promocji i skutkuje obowi zkiem zapłaty na rzecz Dostawcy usług opłaty
wyrównawczej analogicznie jak w przypadku okre lonym w 2.5 chyba, e Uczestnik
Promocji zawrze Umow abonenck /Aneks do Umowy abonenckiej na warunkach
aktualnie obowi zuj cej promocji i wybierze Zestaw Usług o parametrach nie gorszych
ni zestaw wskazany zgodnie z pkt. 2.2 a), a tak e spełnione b d warunki, o których
mowa w pkt. 1.3 - 1.6 Regulaminu Promocji.
2.11. Uczestnik promocji ma prawo zło y w BOA lub za po rednictwem poczty pisemn
rezygnacj z Zestawu Usług w okresie od 1 do 25 dnia pierwszego pełnego miesi ca
kalendarzowego nast puj cego po miesi cu, w którym nast piła aktywacja usługi dost pu
do sieci Internet lub usługi głosowej (z prawa tego nie mo e skorzysta Uczestnik
Promocji, który w ci gu ostatnich 6 miesi cy zwi zany był wcze niej zawart Umow
abonenck na warunkach promocji). Rezygnacja wchodzi w ycie od pierwszego dnia
miesi ca kalendarzowego, nast puj cego po miesi cu, w którym została zło ona.
2.12. Dla skuteczno ci zło enia pisemnej rezygnacji Uczestnik Promocji zobowi zany jest
umo liwi Dostawcy usług demonta Wyposa enia dodatkowego, nie pó niej ni w
terminie 14 dni od dnia dezaktywacji Usługi.
2.13. W przypadku skutecznego zło enia pisemnej rezygnacji, o której mowa w ptk. 2.11 i
2.12 Uczestnik promocji nie b dzie zobowi zany do zapłaty na rzecz Dostawcy usług
opłaty wyrównawczej, o której mowa w pkt. 2.6

3. POSTANOWIENIA KO COWE
3.1. Uczestnicy Promocji, którzy w dniu ogłoszenia Promocji korzystaj z Usług na
warunkach wcze niejszych promocji, mog wybra zestaw pakietów Usług zgodnie z
Cennikiem Promocji, z zastrze eniem pkt. 1.3. – 1.6. oraz pod warunkiem wyboru
zestawu usług o sumie opłat nie mniejszej ni posiadany obecnie. Dla Uczestników
Promocji, których w dniu ogłoszenia Promocji obowi zuje wcze niej zawarta Umowa
abonencka na warunkach promocji typu 1D6WDUW do okresu wskazanego w pkt. 2.6. nie
zalicza si czasu korzystania z uprzednio wybranego zestawu pakietów Usług. 3.2. W
ostatnim miesi cu okresu promocyjnego Uczestnicy Promocji mog wybraüzestaw
pakietów Usług zgodnie z Cennikiem Promocji, z zastrze eniem pkt. 1.3 - 1.5. 3.3.
Promocje organizowane przez Dostawc usług w tym samym okresie nie ł,ąF]ąVLĊFK\ED
e regulamin danej promocji stanowi inaczej.
3.4. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem Promocji, obowi zuj warunki
wiadczenia Usług przez Dostawc usług zgodnie z Umow abonenck , Regulaminem
wiadczenia Usług Telekomunikacyjnych a tak e regulaminami i cennikami wła ciwymi
dla danej usługi, stosowanymi przez Dostawc usług które s zał cznikami do Umowy
abonenckiej lub Regulaminu Promocji. Poj cia pisane wielk liter , nie zdefiniowane w
Regulaminie Promocji, maj znaczenie okre lone w Regulaminie wiadczenia Usług
Telekomunikacyjnych lub w regulaminach wła ciwych dla danej usługi.

O wiadczam, e zapoznałem si z warunkami niniejszej Promocji, Regulaminem
wiadczenia Usług Telekomunikacyjnych, a tak e regulaminami i cennikami wła ciwymi
dla danej usługi oraz e je akceptuj .

.........................................................................
Data i czytelny podpis Abonenta

zał cznik nr 1 do Regulaminu Promocji Na Start v 2.0 w Technologii FTTH

PROMOCYJNY CENNIK DOSTAWCY USŁUG - NET-KOMP Krystian Kania
USŁUGI DOST PU DO INTERNETU DROG PRZEWODOW W TECHNOLOGI FTTH PROMOCJA Na Start v 2.0
I. Opłaty abonamentowe
Pakiety Promocyjne1,2,3
Lp.

NAZWA PAKIETU

1
2
3
4
5

FTTH 10 Mb
FTTH 20 Mb
FTTH 50 Mb
FTTH 80 Mb
FTTH 100 Mb

PRZEPUSTOWO
DOWNSTREAM/UPSTREAM
10 Mbps/ 2 Mbps
20 Mbps/ 2 Mbps
50 Mbps/ 5 Mbps
80 Mbps/ 8 Mbps
100 Mbps/ 10 Mbps

MIESI CZNE OPŁATY
ABONAMENTOWE BRUTTO ZŁ
55,00 zł
 zł
 zł
 zł
 zł

II. Opłaty dodatkowe
KWOTA BRUTTO ZŁ
Lp.

RODZAJ OPŁATY

OKRES NA JAKI UMOWA ZOSTAJE ZAWARTA

1

Opłata aktywacyjna za dost p do sieci Internet

49,00 zł

2

Opłata aktywacyjna za usług telefonii stacjonarnej

19,00 zł

2

Instalacja Terminala Abonenckiego

0,00 zł

3

Opłata miesi czna za u ytkowanie Terminala Abonenckiego

0,00 zł

4

Wykonanie gniazdka Abonenckiego - budynek jednorodzinny

1,00 zł

5

Wykonanie gniazdka Abonenckiego - budynek wielorodzinny

99,00 zł

6

Wykonanie przył cza - budynek jednorodzinny

199,00 zł

7
8

Wykonanie przył cza - budynek wielorodzinny
Zwi kszenie UPSTREAM dwukrotnie w wybranym pakiecie

1,00 zł
10,00 zł

24 miesi ce

III. Opłaty za usługi i czynno ci dodatkowe
Opłaty naliczane według ,,Cennika usług i czynno ci dodatkowych".

..................................................
Data i podpis Abonenta

1) Podana w cenniku przepustowo jest warto ci maksymaln . Uzyskanie maksymalnej przepustowo ci ł cza wskazanej w cenniku uzale niona jest od rodzaju u ywanego przez Abonenta wyposa enia
dodatkowego, a tak e czynników faktycznych takich jak, pogoda, czy te istnienie przeszkód terenowych osłabiaj cych wygnał docieraj cy do abonenta
2) Usługa dost pna, gdy istniej warunki techniczne.
3) Pakiety mog zamawia wył cznie Abonenci b d cy osobami fizycznymi w celu nie zwi zanym bezpo rednio z ich działalno ci gospodarcz lub zawodow .
Cennik obowi zuje od: 01 lipca 2016 roku.
Cennik podaje kwoty brutto.

