
 

DT-net Adam Tarkowski, Aneta Wyrwas S.C. 

60-651 Poznań ul. Generała Stanisława Maczka 20/92 

sekretariat@dtnet.com.pl tel. 61/624-35-24 (pon-pt godz. 08:00-18:00) 

Regulamin Promocji „MIESIĄC TESTOWY” 

 
§ 1 

Organizator 
Organizatorem Promocji „MIESIĄC TESTOWY”, 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 14 lutego 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.  
2/ Obecni Abonenci, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu mogą skorzystać z Promocji, 

jeżeli: 
a. nie zalegają 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/ Promocja obejmuje włączenie Pakietu Duet lub Pakietu Rodzina na okres 30 dni (pakiet  

dobierany jest w zależności od możliwości technicznych w miejscu świadczenia usługi). 
2/ W czasie trwania Promocji nowy Klient ponosi opłatę 1 zł za możliwość przetestowania  w 

okresie 30 dni usługi świadczonej przez Dostawcę. 
3/ W czasie trwania Promocji obecny Klient ponosi aktualnie obowiązującą go opłatę 

abonamentową za możliwość przetestowania  w okresie 30 dni usługi świadczonej przez 
Dostawcę. 

4/ Promocja może być wykorzystana przez daną osobę lub pod wskazanym adresem tylko 1 raz w czasie 18 
miesięcy. 

5/ Po okresie 30 dni Klient ma możliwość zawarcia umowy na poniższych warunkach  : 
 DUET RODZINA 

Download max 25 Mbit/s 50 Mbit/s 

Upload max 2 Mbit/s 3 Mbit/s 

Opłata abonamentowa (miesięczna) 55 zł 65 zł 

Aktywacja (nowy klient lub klient mający 
pakiet poniżej 10 Mbit/s) 

149 zł 99zł 

Aktywacja klienci (mający pakiet 
10Mbit/s i większy) 

1 zł 1 zł 

6/ Podane ceny są cenami brutto. 
7/ W przypadku nie zawarcia umowy na kontynuację usług z Dostawcą, po 30 dniach dostęp do 

usług zostanie zablokowany (w przypadku nowych Klientów) lub ograniczony do wcześniejszej 
prędkości łącza (w przypadku obecnych Klientów), a zestaw instalacyjny zdemontowany. 

8/ Operator używa technologii:  5 GHz „N” dla pakietów o download max  25 i 50 Mbit/s) 
9/ Download max określa prędkość maksymalną odbierania jaką może osiągnąć Abonent 

korzystający z wybranego pakietu. 
10/ Upload max określa prędkość maksymalną wysyłania jaką może osiągnąć Abonent korzystający z 

wybranego pakietu. 
11/ Sposób pomiaru prędkości - pomiar za pomocą speed test preferowanych przez operatora i 

wskazanych na jego stronie internetowej dtnet.com.pl  powinien być wykonany pomiędzy 
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komputerem Abonenta podłączonym bezpośrednio (kablem) do urządzenia odbiorczego 
operatora a serwerem (zakończeniem magistrali operatora). 

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

13/ Klient, który skorzystał z Promocji nie jest uprawniony do skorzystania z innych promocji 
Dostawcy przez okres 1 roku. 

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

Prawa i obowiązki Uczestnika Promocji 
1/ Klient otrzymuje możliwość korzystania z łącza internetowego o maksymalnej przepustowości: 

- Pakiet Duet download do 25 Mbit/s, uplooad do 2 Mbit/s 
lub 
- Pakiet Rodzina download do 50 Mbit/s, uplooad do 3 Mbit/s 

2/ Klient ma prawo do korzystania z zestawu instalacyjnego w okresie testowym, który jest 
własnością Dostawcy. Skład i wartość zestawu instalacyjnego jest spisany każdorazowo w czasie 
montażu i potwierdzony podpisem przez Klienta. 

3/ W przypadku odmowy lub niemożliwości demontażu zestawu instalacyjnego w czasie do  
7 dni po okresie obowiązywania umowy Dostawca obciąży Klienta jego wartością (w przypadku 
braku kontynuowania umowy). 

4/ Obsługa Klienta jest dostępna e-mailem sekretariat@dtnet.com.pl lub pod numerem  
tel. 61/624-35-24 od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 18:00. 

§ 6 
Dostawca uprawniony będzie do wstrzymania świadczenia usługi, jeśli zaistnieje uzasadniona 
obawa, ze Klient korzysta z usługi dla celów niezgodnych z prawem. 

 
§ 7 

Postanowienia końcowe 
1/ Niniejszy Regulamin promocji jest regulaminem szczególnym w stosunku do Ogólnych warunków 

umowy. 
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. 
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