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Regulamin promocji
„Rodzinne rabaty”

Oznaczenie P.18.09/02

Wchodzi w życie 1.09.2018

Zakończenie promocji Do odwołania

Obowiązuje Wszyscy Abonenci

§1
Organizatorem promocji jest Dominet Sp. z o.o. Z siedzibą
w Tychach przy ul.  Trzy Stawy 2B, wpisaną do KRS pod
numerem 000051628, zwany dalej Operatorem.

§2
Beneficjentami promocji mogą być Abonenci zawierający
umowę  o  świadczenie  usług  telekomunikacyjnych  po
dacie  wejścia  Regulaminu  w  życie,  którzy  są  osobami
fizycznymi,  a  Umowa  o  świadczenie  usług
telekomunikacyjnych nie jest zawierana na firmę, w tym
jednoosobową działalność gospodarczą.

§3
Promocja obejmuje dostawę usług telekomunikacyjnych
w postaci szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz
Cyfrowej Telewizji Kablowej (Rabat na Telewizję dostępny
jest tylko dla beneficjentów karty Aktywni60+ i wynika z
podpisanych  umów  z  organizatorami  programu
Aktywni60+).  Promocja  nie  obejmuje  usług  mobilnych,
telefonicznych  ani  usług  dodatkowych,  w  tym  usług
serwisowych i dzierżawy urządzeń. Promocja ogranicza się
wyłącznie  do  terytorium  objętego  zasięgiem  sieci

Operatora.

§4
Promocja obowiązuje we wszystkich rodzajach umów.

§5
Operator nalicza opłatę aktywacyjną zgodnie z cennikiem
oraz  opłaty  dodatkowe  za  usługi  dodatkowe  zgodnie  z
obowiązującym  cennikiem.  Opłaty  te,  nie  są  objęte
rabatami.

§6
Niniejszy  Regulamin  jest  integralną  częścią  Umowy  o
Świadczenie  Usług  Telekomunikacyjnych.  W  kwestiach
nieuregulowanych niniejszym dokumentem zastosowanie
mają  zapisu  Regulaminu  Ogólnego  Świadczenia  Usług
Telekomunikacyjnych,  Ogólnego  Regulaminu
Świadczenia  Usług  Telewizyjnych,  Regulaminu
Świadczenia Mobilnych Usług Telekomunikacyjnych oraz
Kodeksu Cywilnego.

§8
Stawki rabatów

Rodzaj rabatu Stawka rabatu Informacje i wymagania dodatkowe

Karta Dużej Rodziny Internet 10% Na podstawie KDR, obowiązuje do daty wskazanej 
na karcie. 

Rodzina 3+ Internet 10% Na podstawie karty 3+, obowiązuje do daty 
wskazanej na karcie. 

Rodziny adopcyjne i zastępcze Internet 10% Dokument poświadczający uzyskanie prawa do 
opieki nad dziećmi. Dożywotnio. 
Wyłącznie w miejscu zamieszkania dziecka.
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Rodziny opiekujące się osobami z 
niepełnosprawnością

Internet 10% Orzeczenie o niepełnosprawności. Odnawiane co 
24 miesiące. Tylko w miejscu zamieszkania osoby 
niepełnosprawnej. 
Wyłącznie w miejscu zamieszkania osoby z 
niepełnosprawnością.

Osoby z niepełnosprawnością Internet 10% Orzeczenie o niepełnosprawności. Odnawiane co 
24 miesiące.

Aktywni 60+ Internet 10%
Telewizja 5%

Na podstawie karty 60+, obowiązuje dożywotnio.

§9
Niniejsza promocja wchodzi w życie z dniem 1.09.2018r. I obowiązuje do odwołania. Operator ma prawo do zakończenia
promocji w dowolnym momencie.

§10
Usługi  Telewizyjne  dostarczane  są  we  współpracy  z  SGT  S.A.  Lista  programów  dostępna  jest  na  stronie  www
dominet.net.pl oraz na www.jambox.pl
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