
REGULAMIN PROMOCJI „SOLIDARNI Z UKRAINĄ”  N3net Sp. z o.o.

§ 1. ZASADY OGÓLNE
1. Organizatorem promocji „Solidarni z Ukrainą” (dalej: „Promocja”) jest N3NET Spółka z

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Modlińskiej 61/102, 03-199 Warszawa,
NIP: 5242844862, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000705551
oraz w rejestrze przedsiębiorców telekomunikacyjnych RPT pod numerem 12256, dalej:
„Dostawca”.

2. Obszar Promocji obejmuje części Sieci Dostawcy, w których istnieją możliwości techniczne
świadczenia usługi wskazanej w § 2 ust. 1 poniżej.

3. Promocja trwa od 11.04.2022 r. do 31.05.2022. Czas trwania Promocji może zostać skrócony
bądź wydłużony przez Dostawcę, o czym Dostawca powiadomi z wyprzedzeniem na swojej
stronie www www.n3net.pl. Skrócenie czasu trwania Promocji może nastąpić wyłącznie z ważnej
przyczyny i nie będzie naruszać uprawnień nabytych przed tym dniem.

4. W Promocji mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne, jeśli spełniają łącznie następujące
warunki (dalej: Uczestnik Promocji):

a) w dniu przystąpienia do Promocji nie posiadają zaległości w płatnościach wobec Dostawcy,
b) w ramach prowadzonego gospodarstwa domowego lub poza nim zapewniają nieodpłatnie

zakwaterowanie obywatelom Ukrainy, którzy od 24 lutego 2022 r. przybyli na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi
prowadzonymi na terytorium tego państwa,

c) wyrażą zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych na udostępniony adres poczty
elektronicznej oraz za pośrednictwem EBOK,

d) złożą żądanie dostarczania przez Dostawcę treści każdej proponowanej zmiany warunków
Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w tym określonych w Regulaminie
świadczenia usług telekomunikacyjnych Dostawcy, a ponadto treści każdej proponowanej
zmiany w Cenniku lub innych wymaganych prawem informacji, drogą elektroniczną na
udostępniony w tym celu adres poczty elektronicznej, chyba że przepisy powszechnie
obowiązującego prawa przewidują zawiadomienia poprzez podanie do publicznej wiadomości.

5. Przystępując do Promocji Uczestnik Promocji zawiera z Dostawcą, na warunkach niniejszej
Promocji, Umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych wskazanych w § 2 ust. 1 poniżej, na
czas oznaczony 6. (sześć) miesięcy (dalej: Umowa Abonencka w Promocji), z upływem którego
przedmiotowa Umowa wygasa.

6. Adres miejsca świadczenia usług telekomunikacyjnych objętych Umową Abonencką w Promocji
nie może wykraczać poza Obszar Promocji.

7. Określenia oznaczone wielkimi literami, o ile z niniejszego Regulaminu Promocji nie wynika
inaczej, mają znaczenie nadane im w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych
obowiązującym u Dostawcy (dalej: Regulamin Usługi).

§ 2. WARUNKI PROMOCJI
1. Dostawca udziela Uczestnikowi Promocji ulgi w opłacie za Abonament za Usługę dostępu do

Internetu (dalej: Usługa), po uwzględnieniu której przedmiotowa opłata wynosi 1 zł/mies*.
2. Ulga wskazana w ust. 1 powyżej obowiązuje wyłącznie przez okres oznaczony, na jaki została

zawarta Umowa Abonencka w Promocji. Okres ten stanowi jednocześnie minimalny okres
korzystania z Usługi wymagany warunkami niniejszej Promocji.

3. Suma przyznanych Uczestnikowi ulg stanowi różnicę pomiędzy ceną cennikową za Usługę, a
ceną promocyjną za Usługę.

4. W zakresie nieuregulowanym Promocją, Uczestnik Promocji ponosi opłaty za Usługę, w tym
opłaty za podłączenie (aktywację), w wysokości określonej w Cenniku Dostawcy.

5. W związku z zawarciem Umowy Abonenckiej w Promocji związanej z przyznaniem Uczestnikowi
Promocji ulgi w opłatach, Dostawcy przysługuje roszczenie z tytułu jednostronnego rozwiązania
tej Umowy przez Uczestnika Promocji lub przez Dostawcę z winy Uczestnika Promocji przed
upływem terminu, na jaki została zawarta Umowa Abonencka w Promocji. Roszczenie nie będzie
przekraczać wartości ulgi przyznanej Uczestnikowi Promocji, pomniejszonej o proporcjonalną jej
wartość za okres od dnia zawarcia Umowy Abonenckiej w Promocji do dnia jej rozwiązania.



6. W okresie obowiązywania ulgi w opłatach wyłącza się możliwość zawieszenia Usługi na wniosek
Uczestnika Promocji, a ponadto możliwość zmiany Pakietu Internet objętego Promocją, na
tańszy.

§ 3. WARUNKI KOŃCOWE
1. Niniejsza Promocja nie może być łączona z innymi promocjami oferowanymi przez Dostawcę.
2. Regulamin Promocji stanowi integralną część Umowy Abonenckiej w Promocji. W części przez

niego regulowanej, Regulamin Promocji zastępuje odpowiednie postanowienia w/w Umowy,
Regulaminu Usługi i Cennika Dostawcy.

3. Uczestnik Promocji jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem Promocji przed zawarciem
Umowy Abonenckiej w Promocji.

4. Regulamin Promocji jest dostępny na stronie www.n3net.pl oraz w Biurach Obsługi Klienta
Dostawcy.

5. Uczestnik Promocji otrzymuje egzemplarz lub tekst Regulaminu Promocji przed zawarciem
Umowy Abonenckiej w Promocji.

*podana kwota stanowi kwotę brutto, tj. zawiera podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce.

Oświadczam, że:

1) w ramach prowadzonego gospodarstwa domowego lub poza nim zapewniam nieodpłatnie
zakwaterowanie obywatelom Ukrainy, którzy od 24 lutego 2022 r. przybyli na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi
na terytorium tego państwa,

2) zapoznałem się z warunkami zawartymi w niniejszym Regulaminie Promocji oraz je akceptuję i
zawieram Umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych z Dostawcą na warunkach tego
Regulaminu Promocji.

…………………………………………………………………………………………..
data i czytelny podpis Uczestnika Promocji

http://www.n3net.pl

