
 

 

 

Regulamin promocji („Regulamin”) „3 miesiące za 1 zł” 

w sieci N3net Sp. z o.o. 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem promocji „3 miesiące za 1 zł” („Promocja”) jest spółka N3net Sp. z o.o. („Dostawca usług”) 
prowadząca działalność gospodarczą pod firmą N3net Sp. z o.o., ul. Modlińska 61, NIP: 5242844862, 
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Warszawie, pod numerem KRS: 0000705551, adres korespondencyjny 
i Biura Obsługi Klienta: ul. Modlińska 61, 03-199 Warszawa; Konstytucji 3 maja 4, 05-250 Radzymin, e-mail: 
bok@n3net.pl, www.n3net.pl, nr telefonu: 22 350 11 11, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych Prezesa UKE pod nr 12256. 

2. Promocja skierowana jest do osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 22
1
 ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny („Klient”), którzy w trakcie trwania Promocji zawrą z Dostawcą usług umowę 
o świadczenie usług telekomunikacyjnych („Umowa”) na okres 24 miesięcy („Czas oznaczony Umowy”), stając się 
abonentami w rozumieniu Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych N3net Sp. z o.o., które spełnią 
poniższe warunki: 

a. Klient nie zalega z opłatami na rzecz Dostawcy usług. Dostawca usług ustala tę okoliczność na 
podstawie art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne Dz.U.2019.0.2460 t.j.; 

b. Klient, podpisze zamówienie na podłączenie nieruchomości do światłowodowej sieci 
telekomunikacyjnej Dostawcy usług w okresie trwania promocji; 

c. Klient, przy podpisywaniu zamówienia zobowiązany jest poinformować Przedstawiciela o haśle 
aktywującym promocję „Promyk” 

d. Klient wyrazi zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych dotyczących usług, których dotyczy 
Umowa, drogą elektroniczną, na podany przy zawieraniu Umowy adres poczty elektronicznej oraz za 
pośrednictwem EBOK, chyba że przepisy powszechnie obowiązującego prawa przewidują 
zawiadomienia poprzez publiczne ogłoszenie. 

3. Promocja obowiązuje od dnia 1 czerwca 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. („Okres trwania promocji”), przy czym ww. 
okres może zostać zmieniony przez Dostawcę usług. 

§ 2 Zasady Promocji 

1. Każdy Abonent, który jest uprawniony do udziału w Promocji zgodnie z § 1 ust 2, uzyskuje możliwość zakupu 
usługi dostępu do Internetu objętej Promocją.  

2. Abonent w ramach promocji otrzyma ulgę przez pierwsze trzy miesiące trwania umowy, zawartej z Dostawcą 
usług (zgodnie z Tabelą 1 i 2 poniżej). W pozostałych miesiącach trwania umowy Abonent uiszcza abonament 
miesięczny wynikający z podpisanej Umowy. 

 

 
Prędkość 
Internetu 

Abonament miesięczny  
w promocji  

(pierwsze 3 miesiące  
od podpisania umowy) 

Abonament miesięczny  
w standardzie 

(po upływie 3 miesięcy od 
podpisania umowy) 

Miesięczna wartość ulgi (w 
pierwszych  

3 miesiącach od podpisania 
umowy) 

120Mbs/12Mbs 1zł 69,99 zł 68,99 zł 

300Mbs/30Mbs 1zł 79,99 zł 78,99 zł 

600Mbs/60Mbs 1zł 89,99 zł 88,99 zł 

800Mbs/80Mbs 1zł 119,99 zł 118,99 zł 

Tabela 1. INTERNET – opłaty abonamentowe dla usługi dostępu do Internetu, wszystkie ceny są cenami brutto.  

 

3. Promocja jest organizowana i prowadzona przez Dostawcę usług, na tych obszarach, na których Dostawca usług 

świadczy usługi objęte Promocją. 

4. W przypadku rozwiązania Umowy przed upływem okresu na jaki umowa została zawarta, Abonent zobowiązany 

jest do zwrotu udzielonej ulgi na rzecz Dostawcy usług. 

 



 

 

 

 

§ 3 Postanowienia Końcowe 

 
1. Dostawca usług zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania Regulaminu bez konieczności podawania 

przyczyny, z zastrzeżeniem, iż zmiana lub odwołanie nie wpływa na prawa  
i obowiązki uprzednio nabyte przez Abonenta. Informacja o zmianie lub odwołaniu zostanie opublikowana na 
stronie internetowej Dostawcy usług lub w inny sposób podana  
do wiadomości publicznej. 

2. Regulamin Promocji jest regulaminem szczególnym w stosunku do Regulaminu Świadczenia Usług 
Telekomunikacyjnych N3net Sp. z o.o. i obowiązuje w okresie, na jaki została zawarta Umowa. 

3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie postanowienia 
Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych N3net Sp. z o.o., Przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa 
Telekomunikacyjnego. 

4. Regulamin nie wyłącza możliwości zawarcia Umowy z Dostawcą usług na zasadach ogólnych. 
5. Regulamin Promocji, Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych N3net Sp. z o.o. oraz informacja 

o aktualnym cenniku jest dostępna do wglądu w Biurze obsługi Klienta oraz na stronie internetowej 
www.n3net.pl. 

6. Abonent oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Świadczenia Usług 
Telekomunikacyjnych N3net Sp. z o.o., akceptuje ich postanowienia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.n3net.pl/

