Załącznik nr 5 – Regulamin promocji
GIGAOFERTA SILVER 2022 BLOKI
Oferta ważna od 05.10.2022 do odwołania

1. Niniejszy Regulamin Promocji określa szczególne, promocyjne warunki korzystania i świadczenia Usług telekomunikacyjnych przez
operatora Firmę Marlena Marek Zięba 95-050 Konstantynów ul. pl. Wolności 35 na rzecz Abonenta. W zakresie nieuregulowanym niniejszym
Regulaminem zastosowanie mają warunki świadczenia Usług określone w Umowie i Regulaminie. Wszelkie określenia pisane wielką literą
zdefiniowane są w Regulaminie.
2. Aby skorzystać z oferty promocji objętej niniejszym Regulaminem Promocji należy łącznie spełniać następujące warunki:
a) nie zalegać względem Operatora z płatnościami z jakiegokolwiek tytułu,
b) w przypadku nowych Abonentów – zawrzeć Umowę o świadczenie Usługi Internetu w ramach jednego z określonych w
niniejszym Regulaminie Promocji Pakietów (Tabela nr 1)
c) w przypadku dotychczasowych abonentów dokonać zmiany warunków dotychczasowej Umowy poprzez wybór jednego z
oferowanych niniejszym Regulaminem promocji Pakietów (Tabela nr 1)
d) Uzyskać pozytywne warunki potwierdzającej możliwość podłączenia wybranej usługi akceptacja faktur w postaci
elektronicznej oraz komunikacji elektronicznej
e) Promocja dla NOWYCH Abonentów i OBECNYCH z umową bezterminową w budynkach wielorodzinnych

3. W ramach promocji Operator oferuje ulgi:
Ulgi w Miesięcznych opłatach abonamentowych
USŁUGA INTERNETOWA
Opłata abonamentowa miesięczna
LP.

Nazwa usługi

1

FiberNET 1000 SILVER

Cena po wycofaniu
zgody na komunikację
elektroniczną i/ lub
fakturę elektroniczną,

Cena abonamentu
po promocji**

Cena abonamentu w
promocji na 12
miesięcy*

Cena abonamentu w
promocji na 24/36
miesięcy*

79.00 zł

64 zł (Rabat 15 zł)

59 zł (Rabat 240 zł)

54 zł (Rabat 600 zł)

54 zł (Rabat 300 zł)

49 zł (Rabat 720 zł)

GIGAOFERTA SILVER Z REKLAMĄ
2

FiberNET 1000 SILVER REKLAMA

79.00 zł

59 zł (Rabat 20 zł)

Aktywne promowanie poprzez: umieszczenie wpisu reklamującego posiadanej usługi w Google Maps oraz jego utrzymanie oraz
promowanie usługi w mediach społecznościowych. Reklama zawierać będzie zaakceptowane informacje o usługach operatora. Zdjęcia z
wykonanego wpisu należy dostarczyć na każde żądanie na adres info@knz.pl, do 30 dni od wystąpienia zapytania. Obniżona cena
obowiązywać będzie w następnym miesiącu po okazaniu i zaakceptowaniu wpisu przez operatora.

3

Dzierżawa Modemu WIFI operatora

5,00 zł

4

Dzierżawa Modemu 1 port gigabit

W ramach abonamentu

5

Publiczny zmienny adres IP

W ramach abonamentu

Nazwa usługi

6

TELEFONIA MOBILNA Z INTERNETEM
Połączenia w Polsce ( SMS/MMS oraz INTERNET o szybkości 2 Megabity/s BEZ LIMITU )
Cena po wycofaniu
Cena abonamentu
Cena abonamentu w
Cena abonamentu w
zgody na komunikację
po promocji**
promocji na 12
promocji na 24/36
elektroniczną i/ lub
miesięcy*
miesięcy*
fakturę elektroniczną,

No LIMIT 2GB

Tabela nr 1

28,99 zł

18,99 zł (Rabat 10 zł)

16,99 zł (Rabat 144 zł)

12,99 zł (Rabat 384 zł)

** Po zakończeniu umowy terminowej obowiązywać będzie Cena abonamentu po promocji

Ulgi w Opłacie jednorazowej:
Opłata aktywacyjna jednorazowa wybranych modemów
Światłowodowych

Cena
regularna

Opłata jednorazowa przy nowej instalacji
12 miesięcy
24 /36 miesięcy

INTERNET ŚWIATŁOWODOWY
1

Instalacja lub wymiana modemu operatora 1 port

139 zł

99 zł (Rabat 40 zł)

2

Instalacja lub wymiana modemu operatora 4 port z wifi /telefon

139 zł

99 zł (Rabat 40 zł)

3

Aktywacja karty SIM

50 zł
50 zł

(Rabat 89 zł)
(Rabat 89 zł)

TELEFONIA MOBILNA Z INTERNETEM
Tabela nr 2
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50 zł

20 zł (Rabat 30 zł)

10 zł

(Rabat 40 zł)
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Wykonanie przyłącza ( Od 05.10.2022) wykonanie przyłącza
Cena promocyjna

Rodzaj wykonanego przyłącza dostępowego
Wykonanie przyłącza światłowodem wewnątrz budynku

(Zryczałtowana cena instalacji zawiera montaż kabla światłowodowego pomiędzy skrzynią blokową a wejściem do mieszkania gniazda natynkowego oraz
patchcord kablowy lub światłowodowy do 5m ).
Nazwa usługi
Umowa 12 miesięcy
Umowa 24 miesiące
Umowa 36 miesięcy*
Cena bez ulgi

500.00 zł

FiberNET 1000 SILVER

100 zł (Rabat 400 zł)

1 zł (Rabat 499 zł)

1 zł (Rabat 499 zł)

1 zł (Rabat 499 zł)

1 zł (Rabat 1499 zł)

Cena z Reklamą
FiberNET 1000 SILVER REKLAMA
Tabela nr 3

500.00 zł

50.00 zł (Rabat 450 zł)

*Oferta 36 miesięcy dotyczy wyłącznie obecnych klientów

PARAMETRY ABONAMENTÓW ORAZ GWARANCJA PARAMETRÓW tylko w przypadku podłączenia urządzeń za pomocą okablowania UTP cat 5e lub wyższej oraz karty zgodnej ze
standardem 1Gigabit ethernet. Usługa oraz konfiguracja uruchamiana jest automatycznie na sprzęcie operatora bez możliwości ingerencji w konfigurację.

Parametry usługi
FiberNet 1000 SILVER

Maksymalna

Maksymalna
50 Mb/s Wysyłanie

1000 Mb/s Pobieranie

Gwarantowana
200 Mb/s Pobieranie

Gwarantowana
20 Mb/s Wysyłanie

Tabela nr 4

Opłaty dodatkowe
Spawanie światłowodu
Patchcord 100m
Zaciąganie światłowodu
Budowa Kanalizacji teletechnicznej

Dopłaty

Opłaty dodatkowe
150 zł szt
+

30 zł

6 zł mb
Od 200 zł mb

Dopłaty

Zarobienie gniazda RJ 45

50 zł szt

Projekt techniczny

Od 600 zł

Dodatkowa praca serwisanta
Zarobienie wtyczki RJ45

120 zł rozpoczęta godzina
30 zł szt

4. W przypadku:
a)

rozwiązania przez Abonenta lub rozwiązania przez Operatora z przyczyn leżących po stronie Abonenta Umowy przed upływem
okresu, na jaki została ona zawarta, lub
b) zmiany wybranego Pakietu na Pakiet o niższej Opłacie abonamentowej przed upływem okresu, na jaki Umowa została zawarta,
Abonent zobowiązany jest do zwrotu na rzecz Operatora udzielonych mu ulg w wysokości pomniejszonej proporcjonalnie o
wartość ulgi za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania lub zmiany Pakietu na niższy.
5. Jeśli udzielenie ulgi wiąże się z zawarciem Umowy o świadczenie łącznie kilku Usług, wówczas w przypadku rozwiązania przez Abonenta
lub rozwiązania przez Operatora z przyczyn leżących po stronie Abonenta Umowy w zakresie choćby jednej z Usług objętych tą Umową,
przed upływem okresu na jaki Umowa została zawarta, Abonent:
a) zobowiązany jest do zwrotu ulgi w zakresie Opłaty aktywacyjnej w wysokości obliczonej zgodnie z treścią ust. 4 powyżej, oraz
b) zobowiązany jest do zwrotu ulgi w zakresie Opłaty abonamentowej za Usługę w zakresie której Umowa została rozwiązana, w
wysokości obliczonej zgodnie z treścią ust. 4 powyżej, oraz
c) traci prawo do ulgi w Opłatach abonamentowych za pozostałe Usługi za dalszy okres trwania Umowy.
6. Oferta objęta niniejszym Regulaminem Promocji jest ważna do odwołania.
7. Oferta objęta niniejszym Regulaminem Promocji nie może być łączona z innymi ofertami promocyjnymi Operatora.
8. Oferta skierowana jest do osób indywidualnych i firm.
-------------------------------------------------------------(Data i Podpis Abonenta)
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