
 

 

 

REGULAMIN PROMOCJI 
Promocja jesienna dla nowych i powracających klientów 

01.09.2020r. 
DRPR/202009/02 

 
 

 
1. Organizatorem promocji Internet za darmo jest Dominet Sp. z o.o. Z siedzibą w Tychach przy ul. Trzy Stawy 

2B, NIP: 646-293-44. 

2. Udział w promocji biorą nowi Abonenci i powracający Abonenci przenoszący swoją usługę do sieci Dominet, 

którzy wybrali jeden z pakietów promocyjnych. Jako klienta powracającego do sieci traktuje się Abonenta, 

który nie korzystał z żadnych usług sieci Dominet przez okres minimum 2 miesięcy. Warunkiem skorzystania 

z promocji jest również dokonanie instalacji usługi w zasięgu sieci światłowodowej Dominet. 

3. Z pakietów promocyjnych mogą skorzystać jedynie konsumenci, co oznacza, że umowa nie może być 

podpisana na firmę. 

4. Abonenci zakwalifikowani do promocji mogą skorzystać z promocyjnych pakietów Internet z Telewizją. 

 

 

 Ekonomiczny Polecany Więcej 

kanałów 

Maksymalny 

Internet 200 Mb/s 

symetrycznie 

400 Mb/s 

symetrycznie 

600 Mb/s 

symetrycznie 

1000 Mb/s 

symetrycznie 

Telewizja 81 kanałów 

(Podstawowy 

HD) 

135 kanałów 

(Optima HD) 

171 kanałów 

(Bogaty HD) 

171 kanałów 

(Bogaty HD) 

Opłata miesięczna 

promocyjna 

69,00 zł brutto 84,00 zł 

brutto 

99,00 zł 

brutto 

119,00 zł 

brutto 

Opłata aktywacyjna 49,00 zł brutto 49,00 zł 

brutto 

49,00 zł 

brutto 

49,00 zł 

brutto 

Czas promocyjny 

zawarcia umowy 

24 miesiące 24 miesiące 24 miesiące 24 miesiące 

 

5. Abonenci zakwalifikowani do promocji mogą w każdej chwili, jednak najpóźniej 14 dnia od momentu 

podpisania umowy liczonego od kolejnego dnia po podpisaniu umowy złożyć wniosek o odstąpieniu od 

umowy. 

6. W przypadku złożenia wniosku o odstąpienie od umowy w ramach Promocji Usługi multimedialne przez 14 

dni na testy Operator naliczy opłatę proporcjonalną wynikającą z okresu faktycznego korzystania z usługi. 

7. Jeżeli Abonent zdecyduje się zakończyć umowę przed upływem 14 dni zobowiązany jest razem z 

oświadczeniem o odstąpieniu od umowy zwrócić wszelkie urządzenia, które Operator wypożyczył 

Abonentowi w dzierżawę. 

8. W przypadku niezłożenia wniosku o odstąpienie od umowy w ciągu 14 dni w ramach Promocji uznaje się, 

że testy usługi zostały zakończone i prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje. W takim przypadku 

Operator nie naliczy opłaty za pierwsze 14 dni korzystania z usług, naliczone jednak zostaną zgodnie z 

umową opłaty aktywacyjne. 

9. Promocja trwa do jej odwołania. 

10. Regulamin wchodzi w życie 1 września 2020r. 

11. W kwestiach nieuregulowanych niniejszych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 


