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REGULAMIN I CENNIK PROMOCJI „WIFI POWER”

§1 Opis promocji

1. Promocja  „WIFI  POWER” („Promocja”)  jest  organizowana  przez   KOLNET sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Czechowicach-Dziedzicach przy  ul. 

Mazańcowickiej 2 (43-502 Czechowice-Dziedzice) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 

Sad Rejonowy Katowice-Wschod w Katowicach pod numerem KRS: 0000562336, o kapitale zakładowym 1 212 000,00 zł NIP 6521635833, 

REGON 072883041 („Organizator”) i obejmuje dotychczasowych oraz nowo podłączonych Abonentów, którzy zakupili urządzenia do przesyłu 

danych  internetowych  od  Organizatora  w  czasie  trwania  Promocji  („Abonenci”)  oraz  którzy  spełniają  wszystkie  warunki  określone  w  

Regulaminie Promocji.

2. Czas trwania Promocji: od 28.10.2015 r. do odwołania.

3. W ramach Promocji Abonent ma prawo skorzystać z ulg zawartych w: Tabeli 1 przy zakupie sprzętu 5 GHz, rabat 15 zł brutto na zakup routera 

wifi oraz ulgi przydzielonej na abonamenty i zawartej w Tabeli 2 w ramach korzystania z Usługi dostępu do internetu („Usługa”). Wysokość ulgi 

przyznanej Abonentowi stanowi:

a)  różnica pomiędzy sumą wysokości  Abonamentu za  czas  trwania Umowy wynikającą z  Cennika  Dostawcy Usług a  wysokością sumy 

Abonamentu promocyjnego oraz 

b) różnica pomiędzy opłatami za: przyłączenie do sieci oraz zakup urządzeń do transmisji danych bez ulgi wynikającymi z Cennika Dostawcy 

Usług a opłatami za: przyłączenie do sieci oraz zakup urządzeń do transmisji  danych na warunkach Promocji  wskazanych w regulaminie 

Promocji.

§2 Warunki skorzystania z Promocji

1. Promocja obejmuje zakup urządzeń dostępnych u Organizatora:

a) AP Outdoor vMax do 2,5 km. Dedykowane urządzenia zewnętrzne, antena kierunkowa 14dBi,

b) AP Outdoor vMax do 10 km. Dedykowane urządzenie zewnętrzne, antena kierunkowa 22dBi.

2. Ulga przy zakupie sprzętu 5GHz w wysokości: 

Tabela 1 

Długość umowy w 
miesiącach 

Ulga brutto przydzielona na urządzenia do 2,5 
kilometrów wraz z montażem 

Ulga przydzielona na urządzenia do 10 kilometrów wraz 
z montażem 

24  351,00 zł 451,00 zł

12 201,00 zł 301,00 zł 

udzielana jest od ceny brutto urządzenia, podanej w cenniku oraz w ofercie na stronie http://www.kolnet.eu/oferta.

3. Odległości podane w punkcie 1 a-b są orientacyjne i wybór urządzenia uzależniony jest od jakości transmisji radiowej (m.in. Strefa Fresnela), 

ryzyka pogorszenia jakości transmisji radiowej w perspektywie 2-5 lat, a także wybranego abonamentu.

4. Abonent ponosi jednorazową opłatę za przyłączenie do sieci lub zmianę instalacji w promocyjnej cenie 1 zł brutto; wartość ulgi udzielonej w  

opłacie za przyłączenie do sieci lub zmianę instalacji na warunkach promocyjnych wynosi 1229 zł w porównaniu do ceny standardowej.  

5. Warunkiem skorzystania z Promocji jest:

• podpisanie umowy o świadczenie usługi dostępu do Internetu na okres 12 lub 24 miesięcy  liczonych od dnia zawarcia Umowy, w zależności 

od wybranej  opcji,  na minimalny Abonament  Wifi  Power  6.  W tym okresie umowa nie może zostać przepisana na podmiot  prowadzący 

działalność gospodarczą oraz przedsiębiorstwo, chyba że Organizator postanowi inaczej,

• uiszczenie promocyjnej opłaty aktywacyjnej / przyłączeniowej,

• dla obecnych abonentów  - dodanie usługi (zgodnie z warunkami promocji) przy jednoczesnej zmianie Umów aktualnie obowiązujących na  

promocyjne zgodnie z Promocją,

• wybranie usługi zgodnie z warunkami promocji,

• wyrażenie przez Abonenta zgody na otrzymywanie faktur elektronicznych dotyczących usług, których dotyczy Umowa drogą elektroniczną, na 

podany  przy  zawieraniu  Umowy  adres  poczty  elektronicznej  i  za  pośrednictwem  EBOK  oraz  do  przesyłania  korespondencji  drogą 

elektroniczną. 

6. Umowa, o której mowa w pkt. 5, podpisywana jest na Abonament Wifi Power 12 w kwocie promocyjnej 69,99 zł  na cały okres oznaczony 

trwania umowy, przy czym:

a) przy podpisaniu umowy  na 24 m-ce  przez pierwsze pełne dwa miesiące kwota abonamentu wynosi 49,99 zł. 

b)  przy podpisaniu umowy  na 12 m-cy  przez pierwszy pełny jeden miesiąc kwota abonamentu wynosi 49,99 zł

Abonent ma możliwość zmiany abonamentu na niższy i rezygnacji z abonamentu Wifi Power 12 Promocyjnego w ciągu trwania umowy za 

pomocą aneksu. Aneks aktywny jest od pierwszego dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym aneks został podpisany.

7. Po upływie 12 miesięcy, a więc od 13. miesiąca lub po upływie 24 miesięcy, a więc od 25. miesiąca  umowa ulega przedłużeniu na czas 
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nieokreślony wg stawek standardowych,  chyba że Abonent na co najmniej 1 m-c przed datą upływu okresu obowiązywania Umowy złoży w 

siedzibie Organizatora lub listownie pisemne oświadczenie o braku woli przedłużenia Umowy.

8. Ulgi udzielane na abonamenty oraz ceny abonamentów przedstawia Tabela nr 2:

Tabela 2

Nazwa abonamentu
Cena Promocyjna 

brutto
Cena standardowa 

brutto
Udzielona ulga 

miesięczna

Łączna wartość ulg 
z abonamentu / 
umowa 24 m-ce

Łączna wartość ulg 
z abonamentu / 
umowa 12 m-cy

Wifi Power 6 49,99 zł 85,00 zł 35,01 zł 840,24 420,12

Wifi Power 8 59,99 zł 102,00 zł 42,01 zł 1 008,24 zł 504,12 zł

Wifi Power 12 69,99 zł 119,00 zł 49,01 zł 1 216,24 z 608,12 zł

Wifi Power 20 79,99 zł 136,00 zł 56,01 zł 1 384,24 zł 692,12 zł

Wifi Power 25 99,99 zł 170,00 zł 70,01 zł 1 720,24 zł 860,12 zł

Wifi Power 30 149,99 zł 255,00 zł 105,01 zł 2 560,24 zł 1 280,12 zł

9. Abonent ma możliwość skorzystania z opcji dodatkowych na czas nieokreślony z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na 

koniec miesiąca wg poniższego schematu:

A) Dodatkowy upload dla abonamentów  Wifi Power 6, Wifi Power 8, Wifi Power 12:

1) upload do 4 Mbps w cenie promocyjnej 5 zł brutto miesięcznie,

2) upload  do 6 Mbps w cenie promocyjnej 15 zł brutto miesięcznie,

3) upload  do 10 Mbps w cenie promocyjnej 40 zł brutto miesięcznie,

4) upload  do 15 Mbps w cenie promocyjnej 55 zł brutto miesięcznie,

5) upload  do 20 Mbps w cenie promocyjnej 70 zł brutto miesięcznie,

B) Dodatkowy upload dla abonamentów  Wifi Power 20, Wifi Power 25, Wifi Power 30:

1) upload do 6 Mbps w cenie promocyjnej 10 zł brutto miesięcznie,

2) upload  do 10 Mbps w cenie promocyjnej 35 zł brutto miesięcznie,

3) upload  do 15 Mbps w cenie promocyjnej 50 zł brutto miesięcznie,

4) upload  do 20 Mbps w cenie promocyjnej 65 zł brutto miesięcznie,

10. Abonent może skorzystać tylko z jednej Promocji  organizowanej przez Organizatora, chyba że w jej Regulaminie zaznaczono inaczej lub 

Organizator zezwolił na łączenie promocji. Warunki kilku Promocji nie sumują się.

11. Rabat nie jest udzielany osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą oraz przedsiębiorstwom, chyba że Organizator postanowi 

inaczej.

12. Przez  okres  trwania  Umowy  Abonenci zobowiązani  będą  do utrzymania  usług  wybranych  niniejszą promocją oraz do terminowego  

uiszczania Abonamentu.

13. W przypadku rozwiązania umowy przez  Organizatora z winy  Abonenta lub jej rozwiązania przez  Abonenta przed upływem okresu na jaki 

Umowa została zawarta,  Organizator ma prawo dochodzić odszkodowania w kwocie nie wyższej niż wartości ulgi przyznanej Abonentowi 

pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania.

§3 Informacje dodatkowe:

1. Organizator zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu lub zakończenia Promocji bez konieczności podawania przyczyn. Informacja 

o zmianie Regulaminu lub zakończeniu Promocji zostanie podana przez Organizatora do wiadomości na stronie internetowej  www.kolnet.eu 

lub w siedzibie spółki Organizatora.

2. W  kwestiach  nieuregulowanych  niniejszym  Regulaminem  zastosowanie  mają  postanowienia  Regulaminu  świadczenia  Usług 

Telekomunikacyjnych lub Cennik Dostawcy usług.

3. W  przypadku  rozbieżności  pomiędzy  postanowieniami  Regulaminu  promocji,  a  postanowieniami  Regulaminu  świadczenia  Usług 

Telekomunikacyjnych lub Cennika Dostawcy usług, postanowienia Regulaminu Promocji będą miały charakter nadrzędny.

4. Niniejszy Regulamin dostępny jest na witrynie internetowej pod adresem  www.kolnet.eu oraz w siedzibie spółki Organizatora z siedzibą w 

Czechowicach-Dziedzicach, ul. Mazańcowicka 2, 43-502 Czechowice-Dziedzice, 

NIP 652-163-58-33, REGON: 072883041,  KRS: 0000562336.
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