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Regulamin Promocji Internet Solo Net 

 

Definicje 

Użyte w Regulaminie Promocji określenia zostały zdefiniowane w Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych w sieci 

Logitus Sp. z o.o.  

 

Udział w Promocji 

1. Promocja jest kierowana do wszystkich nowych klientów chcących podpisać Umowę z Operatorem oraz do Abonentów 

przedłużających zawartą Umowę, z yłączeniem osób zamawiających usługę w celach związanych z prowadzoną działalnością 

gospodarczą.  

2. Abonent nabywa prawo do skorzystania z promocji Internet Solo Net tylko i wyłącznie w przypadku jednoczesnego zawarcia 

umowy na usługę TV Solo świadczoną przez Netia S.A. na cały okres obowiązywania umowy na usługę Internet Solo Net. 

 

Czas trwania Promocji 

Ofertę promocyjną można zakupić w okresie od 01.06.2022 roku do 31.12.2022 roku. Operator zastrzega sobie prawo do 

odwołania lub zawieszenia Promocji w każdym dowolnym czasie. 

 

Zasady Promocji, korzyści i uprawnienia Abonenta 

3. Warunki promocyjne obowiązują przez cały okres trwania Umowy zawartej na ich podstawie. Po tym czasie usługi będą 

świadczone na warunkach ogólnych zgodnie z Cennikiem. 

4. Abonent uzyskuje obniżkę opłat za aktywację i instalację Usług do łącznej kwoty podanej w Tabeli 1. 

5. Miesięczna opłata abonamentowa za Usługi jest równa kwocie podanej w Tabeli 1. 

6. Abonent w ramach Promocji może otrzymać router WiFi (Usługa Bezprzewodowy Internet Logitus) w cenie zgodnej z Tabelą 1. 

7. Ulga udzielona Abonentowi w związku z Promocją obejmuje obniżkę opłat wynikających z Cennika do wartości 

przedstawionych w Tabeli 1. 

 

Zobowiązania Uczestnika Promocji 

1. Zamawiający zobowiązany jest do pozostania Abonentem Usług przez okres wskazany w Tabeli 1. 

2. Warunkiem skorzystania przez Abonenta z całości przyznanych ulg zgodnie z Tabelą 1 jest obowiązywanie Umowy przez cały 

okres, na jaki została ona zawarta w oparciu o Regulamin Promocji. W przypadku jednostronnego rozwiązania takiej Umowy 

przez Abonenta lub przez Operatora z winy Abonenta przed upływem terminu na jaki została ona zawarta, Operatorowi 

przysługuje roszczenie o zwrot przyznanych Abonentowi ulg, pomniejszonych o proporcjonalną ich wartość za okres od dnia 

zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania. 

 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Promocji jest częścią Umowy, jeśli Abonent podpisał Umowę na warunkach niniejszej oferty promocyjnej. 

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Promocji zastosowanie ma Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych 

w sieci Logitus Sp. z o.o. 

3. Podpisując Umowę, Abonent wyraża zgodę na otrzymywanie comiesięcznych faktur drogą elektroniczną (e-mail, system 

rozliczeń Operatora) oraz oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Promocji, Regulaminem Świadczenia Usług 

Telekomunikacyjnych w sieci Logitus Sp. z o.o., Cennikiem i oświadcza, że akceptuje warunki w nich zawarte. 

4. Regulamin Promocji w niniejszej wersji obowiązuje od dnia 12.04.2022 roku. 

 

 
Tabela 1. 

Usługa 
Czas 

związania 
umową 

Abonament 
miesięczny 

Opłata 
instalacyjna + 
aktywacyjna 

łącznie 

Opłata z tytułu 
dzierżawy 

routera WiFi 

Łączna wartość 
ulgi dla usług z 
routerem WiFi 

Łączna wartość 
ulgi dla usług bez 

routera WiFi 

INT Solo Net 300 24 30,00 zł 9,90 zł 1,00 zł 4 436,10 zł 4 218,10 zł 

INT Solo Net 500 24 40,00 zł 9,90 zł 1,00 zł 4 676,10 zł 4 458,10 zł 

INT Solo Net 1000 24 50,00 zł 9,90 zł 1,00 zł 6 356,10 zł 6 138,10 zł 

 


