
REGULAMIN PROMOCJI „Internet dla domu” 
W SIECI N3net.pl Sp. z o.o.

1. ZASADY OGÓLNE

1. Organizatorem promocji „Internet dla domu” (dalej „Promocja”) jest N3NET Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w ul. Modlińska 61/115, 03-199 Warszawa, NIP: 
5242844862, RPT: 12256, tel.: 22 350 11 11 FAX: 22 350 11 11, (dalej „Dostawca usług”).

2. Akcja promocyjna trwa od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia wyczerpania zestawów 
promocyjnych, przy czym czas trwania akcji promocyjnej może zostać zmieniony przez Dostawcę
usług.

3. W Promocji mogą udział wziąć osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:
a) w dniu przystąpienia do promocji „Internet dla domu” (dalej „Regulamin Promocji”) nie

występują zaległości płatnicze wobec Dostawcy usług,
b) podpiszą z Dostawcą usług nową umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych na czas 

oznaczony wynoszący 12 lub 24 miesiące,
c) wyrażą zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych dotyczących usług, których dotyczy 

Umowa, drogą elektroniczną, na podany przy zawieraniu Umowy adres poczty 
elektronicznej oraz za pośrednictwem EBOK

d) złożyły wniosek o dostarczanie każdej proponowanej zmiany warunków Umowy, w tym 
określonych w Regulaminie świadczenia usług w sieci N3net.pl Sp z o.o., a także o każdej
proponowanej zmianie w Cenniku jak również o treści każdej proponowanej zmiany 
warunków umowy zawartej za pomocą środków porozumiewania się na odległość oraz 
informacji związanych z wykonaniem Umowy drogą elektroniczną na wskazany w Umowie 
adres poczty elektronicznej oraz za pośrednictwem EBOK, chyba że przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa przewidują zawiadomienia poprzez publiczne ogłoszenie.

2. WARUNKI PROMOCJI

1. Na podstawie Regulaminu Promocji Dostawca usług ustala promocyjny Cennik usług 
telekomunikacyjnych (przyznana ulga stanowi kwotę będącą sumą wartości sprzętu 
udostępnionego przez Dostawcę usług oraz sumę różnic pomiędzy standardową ceną sprzedaży
i standardową opłatą aktywacyjną, a promocyjną ceną sprzedaży i promocyjną opłatą 
aktywacyjną), zgodnie z Cennikiem Promocji znajdującym się na stronie Dostawcy usług pod 
adresem: www.n3net.pl

2. Osoby, które podczas trwania akcji promocyjnej złożą zamówienie lub wniosek o zmianę 

świadczonych Usług (dalej Uczestnicy promocji) w zakresie Usługi zobowiązane będą do:
a) wskazania taryfy zgodnie z Cennikiem usług telekomunikacyjnych,
b) uiszczenia Opłaty aktywacyjnej na rzecz Dostawcy usług, zgodnie z Cennikiem Promocji,
c) terminowego dokonywania zapłaty za świadczone usługi.

3. W przypadku rozwiązania Umowy abonenckiej, cofnięcia akceptacji na otrzymywanie faktur 
elektronicznych, drogą elektroniczną, oraz za pośrednictwem EBOK, złożenia wniosku o 
zaprzestanie dostarczania treści każdej proponowanej zmiany warunków Umowy abonenckiej na 
adres poczty elektronicznej, zmiany pakietu na tańszy niż pakiet wskazany w pierwszym 
zamówieniu / wniosku o zmianę świadczonych Usług na warunkach Promocji, bądź też 
zawieszenia czy rezygnacji z Usługi przed upływem okresu na jaki Umowa została podpisana, 
przez Uczestnika promocji lub przez Dostawcę usług z przyczyn leżących po stronie Uczestnika 
promocji, w tym z powodu opóźnienia w uiszczeniu miesięcznych opłat abonamentowych lub 
innych opłat, Uczestnik promocji zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Dostawcy usług Opłaty
wyrównawczej w wysokości całej ulgi przyznanej Abonentowi wskazanej w pkt. 2.1, 
pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy abonenckiej do 
dnia jej rozwiązania. Umowa abonencka w zakresie Usługi objętej Regulaminem Promocji jest 
zawarta na czas oznaczony, wskazany w zdaniu poprzedzającym.

3. WARUNKI KOŃCOWE

1. Niniejsza Promocja może być łączona z innymi promocjami oferowanymi przez Dostawcę usług.
2. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem Promocji obowiązują warunki świadczenia Usługi

przez Dostawcę usług zgodnie z Umową abonencką oraz Regulaminem Świadczenia Usług
Telekomunikacyjnych w Sieci N3net.pl Sp z o.o..

3. Dostawca usług może odmówić zawarcia Umowy promocji „Internet dla domu” bez podania
przyczyny. 

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami niniejszej Promocji, Regulaminem Świadczenia Usług 
Telekomunikacyjnych w Sieci N3net.pl Sp z o.o., a także regulaminami i cennikami właściwymi dla 
danej usługi oraz że je w pełni akceptuję.

Cennik promocji – Internet dla domu

Tabela 1. INTERNET  - Opłaty abonamentowe dla Usługi dostępu do Internetu  (kwoty brutto)

INTERNET
Przepustowość do:

Abonament miesięczny
w promocji

Abonament miesięczny
standardowy

Miesięczna
wartość ulgi

120Mbps / 12Mbps 69,99 zł 129.95 zł 59.96 zł

300Mbps / 30Mbps 79,99 zł 139.95 zł 59.96 zł

600Mbps / 60Mbps 89,99 zł 189.95 zł 99.96 zł

800Mbps / 80Mbps 119,99 zł 279.95 zł 159,96 zł

Tabela 2. Usługi dodatkowe opłaty miesięczne (kwoty brutto)

Usługa Wybór Opis usługi
Abonament miesięczny

standardowy

Stały adres IP Uzyskanie stałego, niezmiennego adresu IP z
klasy publicznej

10,00 zł

SuperWiFi Usługa wzmocnienia sygnał Wi-Fi w całym
domu. REPEATER WI-FI, opłata instalacyjna

40zł

10,00 zł

Tabela 3 . Usługi dodatkowe opłaty jednorazowe (kwoty brutto)

Usługa Wybór Opis usługi
Opłata

jednorazowa
standardowa

Zakończenie przewodu sieciowego UTP skrętka CAT5E Zakończenie istniejącego kabla gniazdkiem 
RJ45 (Materiał klienta)  40,00 zł

Dodatkowy przewód sieciowy UTP skrętka CAT5E 3m Długość 3 metry, zakończenia RJ45
10,00 zł

Dodatkowy przewód sieciowy UTP skrętka CAT5E 5m Długość 5 metry, zakończenia RJ45
12,00 zł

Dodatkowy przewód sieciowy UTP skrętka CAT5E 3m Długość 10 metry, zakończenia RJ45
15,00 zł

Konfiguracja urządzenia Klienta do sieci Operatora 40,00 zł

Router TP-LINK Archer C2 Wireless Dual Band Gigabit 
Route

Montaż urządzania wraz z konfiguracją (usługa nie 
zawiera kosztu instalacji kabla z urządzeniem głównym) 169,00 zł

Ekspresowa instalacja Wykonanie prac związanych z podłączeniem usług 
w ciągu 24h 99,00 zł

Instalacja w sobotę Wykonanie prac związanych z instalacją
99,00 zł
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Tabela 5. Cennik opłat jednorazowych (kwoty brutto)

Nazwa
Opłata

jednorazowa

Wizyta serwisowa (na żądanie klienta) 60,00 zł
Nieuzasadnione wezwanie technika 60,00 zł
Ponowne podłączenie klienta 100,00 zł
Przeniesienie usług (w przypadku możliwości technicznych) 250,00 zł
Kara umowna za zniszczenie lub niedokonanie zwrotu w terminie urządzenia N3net (za 
każde urządzenie N3net)

250,00 zł

Kara za udostępnienie usługi świadczonej przez N3NET poza lokal, nielegalne korzystanie z sieci 2500,00 zł
Wystawienie duplikatu faktury 4,99 zł
Cesja umowy lub nieznacząca zmiana w umowie 59,00 zł
Usługa odbioru Urządzeń Odbiorczych na życzenie Abonenta 50,00 zł

Potwierdzam zapoznanie się z Cennikiem i 
Regulaminem Promocji

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

ABONENT ( czytelny podpis)
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