
REGULAMIN PROMOCJI 2019-07-INT ___________________________________________________________

Regulamin promocji 2019-07-INT

§1 Definicje
1. Organizator - Centrum Usług Komputerowych GROT sp. z o.o. z siedzibę w Sosnowcu przy

ulicy  Dęblińskiej  1  zarejestrowana  w  rejestrze  przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru
Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem 0000310274, REGON 272653286, NIP 6441016507, z
kapitałem zakładowym w kwocie  50.000,00 złotych w całości  opłaconym posiadającym
stronę internetową pod adresem gronet.pl

2. Promocja  –  kampania  promocyjna  prowadzona  przez  Organizatora  na  warunkach
określonych  w  niniejszym  regulaminie  obejmująca  sprzedaż  usług  telekomunikacyjnych
wymienionych w niniejszym Regulaminie

3. Uczestnik  –  pełnoletnia  osoba  fizyczna  lub  podmiot  gospodarczy  posiadający  pełną
zdolność  do  czynności  prawnych,  która  zawarła  umowę  na  świadczenie  usług
telekomunikacyjnych  z  podmiotem  wymienionym  w  pkt.  1  i  zaakceptuje  warunki
niniejszego regulaminu jak i Cennika Promocji.

4. Zgoda na e-Fakturę  -  zgoda na wystawianie przez Organizatora dokumentów sprzedaży
takich jak rachunek/faktura w formie elektronicznej i umieszczanie ich w portalu na stronie
ibok.gronet.pl, gdzie dostępne są po podaniu loginu i hasła umieszczonego na umowie.

5. Zgoda na  prywatny adres  IP – wyrażona zgoda na  przydzielenie  adresu  IP z  zakresów
określonych dokumentem RFC 1918.

§2 Podstawy prowadzenia promocji

 1. Zasady promocji określone zostały w niniejszym Regulaminie, z tym zastrzeżeniem, że w
sprawach  w  nim  nieuregulowanych  stosuje  się  postanowienia  Regulaminu  Usług
Telekomunikacyjnych  dostarczanego  wraz  z  Umową  na  Usługi  Telekomunikacyjne  lub
dostępnym w siedzibie Organizatora.

 2. Regulamin  Promocji  dostępny  jest  do  wglądu  w  siedzibie  i  na  stronie  internetowej
Organizatora.

 3. Warunków oferty promocyjnej nie można łączyć z innymi Promocjami, chyba, że warunki
poszczególnych Promocji dopuszczają taką możliwość. 

§3 Czas trwania promocji 

 1. Oferta promocyjna trwa od 1 lipca 2019 roku do 30 września 2019 roku
 2. Za  decydującą  o  udziale  w  promocji  przyjmuje  się  datę  zawarcia  umowy  na  usługi

telekomunikacyjne pomiędzy Organizatorem promocji i jej uczestnikiem.
 3. Promocja obowiązuje tylko na terenie gdzie Organizator świadczy usługi telekomunikacyjne

objęte tą Promocją.
 4. Organizator może odwołać Promocję bez podania przyczyny.

§4 Uczestnicy 
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 1. Oferta promocyjna skierowana jest do osób fizycznych legitymujących się dowodem 
osobistym RP posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które w trakcie 
promocji: 
 a) zaakceptowały niniejszy Regulamin, oraz 
 b) zaakceptowały Regulamin wskazany w § 2 pkt 1, oraz 
 c) zaakceptowały Cennik Promocji oraz
 d) w trakcie trwania promocji zawrą umowę na świadczenie usług telekomunikacyjnych

objętych niniejsza Promocją
 2. Z udziału w Promocji wyłączone są podmioty posiadające status Operatora 

Telekomunikacyjnego. 
 3. Z  warunków  Promocji  nie  mogą  korzystać  Uczestnicy,  którzy  posiadają  na  dzień

przystąpienia do Promocji zaległości wobec Organizatora albo dotychczas zawarte umowy
wykonywali w sposób nienależyty chyba, że Organizator postanowi inaczej. 

§5 Zakres promocji

 1. Uczestnik otrzymuje w ramach niniejszej promocji:
 a) Obniżoną opłatę abonamentową za wybrane usługi telekomunikacyjne
 b) Obniżoną opłatę aktywacyjną i (lub) instalacyjną
 c) W przypadku wyrażenia zgody - ulgę za e-Faktura
 d) W przypadku wyrażenia zgody – ulgę za prywatny adres IP

§6 Warunki promocji

 1. W przypadku zawarcia umowy na czas nieokreślony (okres korzystania z usług z powodu 
okresu wypowiedzenia wynosi minimum 1 pełny okres rozliczeniowy) udziela się ulgi:

Pozycja Opłata w promocji Przyznana ulga Łączna ulga w okresie
zobowiązania

INTERNET do 100Mbs/15Mbs

Aktywacja i instalacja 99 zł (nie dotyczy)

W okresie zobowiązania 74 zł/okres abonamentowy (nie dotyczy) (nie dotyczy)

Po okresie zobowiązania (nie dotyczy) (nie dotyczy)

INTERNET do 20Mbs/5Mbs

Aktywacja i instalacja 99 zł (nie dotyczy)

(nie dotyczy)W okresie zobowiązania 74 zł/okres abonamentowy (nie dotyczy)

Po okresie zobowiązania (nie dotyczy) (nie dotyczy)

INTERNET (połączenie radiowe) do 20Mbs/5Mbs

Aktywacja/instalacja 99 zł (nie dotyczy) (nie dotyczy)
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Pozycja Opłata w promocji Przyznana ulga Łączna ulga w okresie
zobowiązania

W okresie zobowiązania 74 zł/okres abonamentowy (nie dotyczy)

Po okresie zobowiązania (nie dotyczy) (nie dotyczy)

 2. W przypadku zawarcia umowy na czas określony (zobowiązanie) 12 miesięcy udziela się 
następujące ulgi:

Pozycja Opłata w promocji Przyznana ulga Łączna ulga w okresie
zobowiązania

INTERNET do 100Mbs/15Mbs

Aktywacja i instalacja 49 zł 450 zł

W okresie zobowiązania 64 zł/okres abonamentowy 70.00 zł/miesiąc 1 290 zł

Po okresie zobowiązania 79 zł/okres abonamentowy 55.00 zł/miesiąc

INTERNET 20Mbs/5Mbs

Aktywacja i instalacja 49 zł 450 zł

1 050 złW okresie zobowiązania 64 zł/okres abonamentowy 50.00 zł/miesiąc

Po okresie zobowiązania 79 zł/okres abonamentowy 35.00 zł/miesiąc

INTERNET (połączenie radiowe) 20Mbs/5Mbs

Aktywacja/instalacja 99 zł 700 zł

1300 złW okresie zobowiązania 64 zł/okres abonamentowy 50.00 zł/miesiąc

Po okresie zobowiązania 79 zł/okres abonamentowy 35.00 zł/miesiąc

 3. W przypadku zawarcia umowy na czas określony (zobowiązane) 24 miesiące udziela się 
ulgi

Pozycja Opłata w promocji Przyznana ulga Łączna ulga w okresie
zobowiązania

INTERNET 100Mbs/15Mbs

Aktywacja i instalacja 49 zł 450 zł

W okresie zobowiązania 54 zł/okres abonamentowy 80.00 zł/miesiąc 2 370 zł

Po okresie zobowiązania 69 zł/okres abonamentowy 65.00 zł/miesiąc

INTERNET 20Mbs/5Mbs

Aktywacja i instalacja 49 zł 450 zł

1 890 złW okresie zobowiązania 54 zł/okres abonamentowy 60.00 zł/miesiąc

Po okresie zobowiązania 69 zł/okres abonamentowy 45.00 zł/miesiąc

INTERNET (połączenie radiowe) 20Mbs/5Mbs

Aktywacja i instalacja 99 zł 700 zł

2238 złW okresie zobowiązania 54 zł/okres abonamentowy 60.00 zł/miesiąc

Po okresie zobowiązania 69 zł/okres abonamentowy 45.00 zł/miesiąc
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 4. Uczestnik, który przystąpi do promocji i stanie się Abonentem, może otrzymać przez cały 
okres korzystania z Usługi Internetowej dodatkową ulgę z tytułu wyrażonych zgód:

Pozycja Opłata w promocji Przyznana ulga Łączna ulga w okresie
zobowiązania

Zgoda na e-Faktura 

e-Faktura 0 zł/okres abonamentowy 5 zł/miesiąc 5 zł za każdy okres
abonamentowy

Zgoda na prywatny IP

Adres prywatny 0 zł/okres abonamentowy 10.00 zł/miesiąc 10 zł za każdy okres
abonamentowy

 5. Dodatkowe ulgi  wymienione w pkt.  4 są aktywowane lub deaktywowane od następnego
okresu  abonamentowego  pod  warunkiem  iż  zgoda  zostanie  złożona  przed  dniem  25
bieżącego Okresu rozliczeniowego (abonamentowego), w przeciwnym wypadku obowiązują
od drugiego okresu rozliczeniowego (abonamentowego).
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