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Regulamin Promocji „AKTYWACJA ZA 1 ZŁ” 

 
§ 1 

Organizator 
Organizatorem „PROMOCJI AKTYWACJA ZA 1 ZŁ ”, zwanej w dalszej części Regulaminu „Promocją", 
jest DT-NET A.Tarkowski  A.Wyrwas S.C., z siedzibą przy ul. Gen. ST. Maczka 20/92, 60-651 Poznań, 
w skrócie „Operator”. 

§ 2  
Czas trwania Promocji 

Promocja trwa od 12 czerwca 2017 r. do dnia wprowadzenia nowego Regulaminu promocji lub do 
dnia 
odwołania niniejszego. 

§ 3  
Udział w promocji 

1/ Promocja jest dostępna dla nowych Abonentów i obecnych Abonentów mających umowę po 
okresie obowiązywania umowy oraz Abonentów w czasie trwania umowy na czas określony 
z zastrzeżeniem, że kwota abonamentu nie może ulec obniżeniu.  

2/ Promocja jest przeznaczona dla osób, które podpiszą umowę na okres  24 miesięcy. 
3/ Abonent, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu może skorzystać z Promocji, jeżeli: 

a. nie zalega z opłatami na rzecz Operatora. Operator ustala tę okoliczność na podstawie 
art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne Dz. U. 
2004.171.1800 ze zm. 

b. istnieją techniczne możliwości świadczenia usługi w miejscu wskazanym w zamówieniu. 
§ 4  

Warunki promocji 
1/ Tabela warunków promocji: 

 SOLO DUET RODZINA MEGA BIZNES 

Download max 10 Mbit/s 25 Mbit/s 
50  

Mbit/s 
75 Mbit/s 100 Mbit/s 

Upload max 1 Mbit/s 2 Mbit/s 3 Mbit/s 5 Mbit/s 5 Mbit/s 

Opłata abonamentowa 
przez okres do 3 
pierwszych miesięcy 
(okres promocyjny) 

10 zł 25 zł 50 zł 75 zł 100 zł 

Opłata abonamentowa 
po okresie 
promocyjnym 

55 zł 65 zł 75 zł 115 zł 145 zł 

Aktywacja  1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 

2/ Podane ceny są cenami brutto. 
3/ Operator używa technologii:  5 GHz „N” (dla pakietów o download max  10, 25, 50 Mbit/s), 5 GHz 

„AC” (dla pakietów o download max  75, 100 Mbit/s). 
4/ Opłata przez okres do 3 miesięcy (okres promocyjny) – opłata pobierana za pierwszy niepełny 

miesiąc kalendarzowy (liczony od momentu podpisania umowy do początku kolejnego miesiąca 
kalendarzowego) oraz opłata za każdy z dwóch kolejnych  miesięcy kalendarzowych 

5/ Opłata abonamentowa po okresie promocyjnym – comiesięczna opłata abonamentowa liczona 
od mementu zakończenia okresu promocyjnego 

6/ Download max określa prędkość maksymalną odbierania jaką może osiągnąć Abonent 
korzystający z wybranego pakietu. 
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7/ Upload max określa prędkość maksymalną wysyłania jaką może osiągnąć Abonent korzystający z 
wybranego pakietu. 

8/ Sposób pomiaru prędkości - pomiar za pomocą speed test preferowanych przez operatora i 
wskazanych na jego stronie internetowej dtnet.com.pl  powinien być wykonany pomiędzy 
komputerem Abonenta podłączonym bezpośrednio (kablem) do urządzenia odbiorczego 
operatora a serwerem (zakończeniem magistrali operatora). 

9/ Aktywacja jest opłatą jednorazową doliczoną do pierwszej faktury wystawionej w okresie 
obowiązywania promocji. 

10/ Po zakończeniu okresu trwania umowy zawartej na czas określony ulega ona przedłużeniu na 
czas nieokreślony z zachowaniem cen promocyjnych zawartych w tabeli ust. 1 niniejszego 
paragrafu. 

11/ Promocja nie łączy się z innymi promocjami, ofertami szczególnymi. 
§5  

Prawa i obowiązki Uczestnika Promocji 
1/ W czasie korzystania z Promocji Abonent ma prawo do zmiany pakietu (na wyższy) określonego w 

§ 4 ust.1. W takim przypadku usługa ta, po uprzednim zawarciu Aneksu do Umowy, będzie 
świadczona w cenie właściwej dla wybranego pakietu określonego w § 4 ust.1., zaś zmiana 
pakietu nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez Operatora podpisanego aneksu do umowy. 

2/ Abonent jest zobowiązany do zwrócenia Sprzętu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie  
i/lub Warunkach ogólnych umowy. 

§ 6 
Postanowienia końcowe 

1/ Niniejszy Regulamin Promocji jest regulaminem szczególnym w stosunku do Regulaminu/ 
Ogólnych warunków umowy i obowiązuje w okresie, na jaki została zawarta Umowa użytkownika 
końcowego o świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie dostępu do Internetu na 
zasadach Promocji. 

2/ We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie 
odpowiednie postanowienia Ogólnych warunków umowy, Cennik usług telekomunikacyjnych, 
przepisy kodeksu cywilnego oraz inne przepisy . 

3/ Niniejszy Regulamin nie wyłącza możliwości podpisania Umowy z Operatorem na zasadach 
ogólnych. 

4/ Ogólne warunki umowy, Regulamin Promocji, informacja o aktualnym Cenniku usług oraz 
kosztach usług serwisowych jest dostępna u Operatora. 

5/ Wszystkie podane w niniejszym Regulaminie ceny zawierają podatek VAT. 
 

 

 
Poznań, dnia …………………….                      ..…………………………………………………… 

Czytelny podpis Klienta  
 
 
 

         
…………………………………………………………………………………………………………. 

Pieczęć i podpis dostawcy 
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