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1. Organizatorem promocji dla usług Internet, zwanej dalej „Promocją”, jest  LNET Sp. z o.o., zwana dalej LNET. 
2. „Promocja” trwa od dnia 16 maja 2022 roku do odwołania. 
3. „Promocja” adresowana jest do: 

1) osób które w czasie trwania „Promocji” złożą zamówienie na usługę oraz zawrą z LNET umowę na nieprzerwane 
korzystanie z usługi przez minimum 12 lub 24 miesiące, 

2) Abonentów usług internetowych świadczonych przez LNET, którzy nie korzystają z usługi na warunkach promocyjnych 
oraz zawrą z LNET umowę na nieprzerwane korzystanie z usługi przez minimum 12 lub 24 miesiące, 

3) Abonentów usług internetowych świadczonych przez LNET, którzy korzystają z usługi na warunkach promocyjnych w 
ramach przedłużenia umowy bez zmiany promocji oraz zawrą z LNET umowę na nieprzerwane korzystanie z usługi przez 
minimum 12 lub 24 miesiące, 

4) Abonentów usług internetowych świadczonych przez LNET, którzy korzystają z usługi na warunkach promocyjnych 
którym pozostało nie więcej niż 2 miesiące do końca umownego nieprzerwanego okresu korzystania z usługi oraz zawrą z 
LNET umowę na nieprzerwane korzystanie z usługi przez minimum 12 lub 24 miesiące, 

5) Abonentów usług internetowych świadczonych przez LNET, którzy korzystają z usługi na warunkach promocyjnych oraz 
zawrą z LNET umowę na nieprzerwane korzystanie z usługi przez minimum 12 lub 24 miesiące pod warunkiem,  
że należna opłata abonamentowa w ramach promocji nie ulegnie obniżeniu. 

4. „Promocja” polega na: 
1) obniżeniu opłaty za przyłączenie do sieci zgodnie z tabelą 1: 

Tabela 1: jednorazowa opłata za przyłączenie do sieci w ramach „Promocji” 
usługa opłata zł z VAT 

 
1. 2. 

1. Przyłączenie do sieci 1,00 

 
 

2) obniżeniu miesięcznej opłaty abonamentowej w okresie trwania umowy zgodnie z tabelą 2: 

Tabela 2: miesięczna opłata abonamentowa w ramach „Promocji” 

usługa 
umowny okres korzystania  

z usługi w ramach „Promocji” 

miesięczna opłata 

abonamentowa w 
ramach „Promocji” 

zł z VAT 

 

1. 2. 3. 

1. 24 miesiące 45,00 
2. 

Internet Rozrywka 150 
12 miesięcy 55,00 

3. 24 miesiące 49,00 
4. 

Internet Praca 200 
12 miesięcy 59,00 

5. 24 miesiące 64,00 
6. 

Internet Rozrywka 800 
12 miesięcy 74,00 

7. 24 miesiące 64,00 
8. 

Internet Praca 800 
12 miesięcy 74,00 

9. 24 miesiące 89,00 
10. 

Internet Praca 1600 
12 miesięcy 99,00 

11. 24 miesiące 159,00 
12. 

Internet Rozrywka 2500 
12 miesięcy 199,00 

13. 24 miesiące 159,00 
14. 

Internet Praca 2500 
12 miesięcy 199,00 
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5. „Promocja” wiąże się z przyznaniem Abonentowi następujących ulg:  
1) ulgi w opłacie za przyłączenie do sieci zgodnie z tabelą 3 w przypadku Abonentów określonych w ust. 3. pkt. 1): 

Tabela 3: ulga w opłacie za przyłączenie do sieci w ramach „Promocji” 

usługa 
ulga w opłacie za przyłączenie do 

sieci w ramach „Promocji” 

zł 
 

1. 2. 

1. Przyłączenie do sieci Internet 334,00 

 
2) ulgi w miesięcznej opłacie abonamentowej w stosunku do cennika standardowego zgodnie z tabelą 4: 

Tabela 4: ulga w miesięcznej opłacie abonamentowej w ramach „Promocji” 

usługa 

umowny okres 
korzystania  

z usługi w ramach 
„Promocji” 

ulga w miesięcznej opłacie 
abonamentowej w ramach 

„Promocji” 
zł 

 

1. 2. 3. 

1. 24 miesiące 19,00 
2. 

Internet Rozrywka 150 
12 miesięcy 9,00 

3. 24 miesiące 25,00 
4. 

Internet Praca 200 
12 miesięcy 15,00 

5. 24 miesiące 35,00 
6. 

Internet Rozrywka 800 
12 miesięcy 25,00 

7. 24 miesiące 35,00 
8. 

Internet Praca 800 
12 miesięcy 25,00 

9. 24 miesiące 50,00 
10. 

Internet Praca 1600 
12 miesięcy 40,00 

11. 24 miesiące 120,00 
12. 

Internet Rozrywka 2500 
12 miesięcy 80,00 

13. 24 miesiące 120,00 
14. 

Internet Praca 2500 
12 miesięcy 80,00 

 
 

6. Osoba zainteresowana może skorzystać z „Promocji” jeśli: 
1) spełni warunki określone w ust. 3. pkt. 1) – 5), 
2) nie zalega z opłatami wobec LNET, 
3) istnieją techniczne i formalne możliwości świadczenia usługi we wskazanym lokalu. 

7. Abonent może zamówić zmianę usługi nie wcześniej niż po upływie umownego okresu świadczenia usługi w ramach „Promocji”, 
chyba, że zmiana usługi będzie następowała w ramach akcji promocyjnej organizowanej przez LNET dopuszczającej taką 
możliwość. 

8. Abonent zawierając umowę może złożyć dyspozycje jej przedłużenia bez zmiany jej pozostałych warunków, w tym wysokości 
opłat, wówczas umowa będzie przedłużona na czas nieokreślony bez konieczności podpisywania dodatkowych aneksów, na 
warunkach cenowych określonych w niniejszej „Promocji”. 

9. Przedłużenie umowy o którym mowa w ust. 8. polega w szczególności na obniżeniu miesięcznej opłaty abonamentowej do 
wysokości określonej w tabeli 2, w kolumnie 3. 

10. Jeśli Abonent, który korzysta z usługi w ramach „Promocji”, rozwiąże umowę o jej świadczenie przed upływem umownego 
okresu korzystania z usługi, zostanie obciążony następującymi opłatami dodatkowymi: 

1) opłatą wynikającą z ulgi w opłacie za przyłączenie do sieci przyznanej w ramach „Promocji” zgodnie z tabelą 3, 
2) opłatą wynikającą z ulgi w miesięcznej opłacie abonamentowej przyznanej w ramach „Promocji” zgodnie z kolumną 3 w 

tabeli 4. 
11. Opłaty o których mowa w ust. 10. zostaną również naliczone w sytuacji rozwiązania umowy przez LNET z winy Abonenta 

zgodnie z zapisem „Regulaminu świadczenia usług indywidualnego dostępu do Internetu” § 13., ust. 2. – 3.. 
12. LNET może wystąpić do Abonenta o odszkodowanie w związku z przyznaną ulgą w ciągu 6 miesięcy od dnia rozwiązania 

umowy przez Abonenta lub przez LNET z winy Abonenta. 
 
W ramach umowy zawartej na warunkach „Promocji” zastosowanie mają postanowienia zawarte w „Regulaminie świadczenia usług 
indywidualnego dostępu do Internetu” oraz w „Cenniku usług indywidualnego dostępu do Internetu”, o ile regulamin niniejszej 
„Promocji” nie stanowi inaczej. 


