
REGULAMIN   PROMOCJI  „WSZYSTKO ZA 1 GROSZ”

1. Organizatorem promocji jest firma PROXNET Sp.J., zwana dalej Operatorem.

2. Promocja trwa od 01.03.2019 r. do odwołania.

3. Promocja jest skierowana do osób, które nie są  klientami* firmy Proxnet Sp. J. i:

  - złożą zamówienie na jedną z dostępnych w ofercie firmy Proxnet Sp.J. usług lub pakiet usług,

 - podpiszą Umowę na czas określony 24 miesięcy,

  - aktywują usługę  w przeciągu miesiąca od złożenia zamówienia.

4. Promocja polega na obniżeniu  opłaty abonamentowej w przypadku umowy:

a) na usługę internetową do 1 gr brutto / miesiąc;

b) na usługę telewizyjną Start Plus HD, Mikro HD, Mini HD oraz Wielotematyczny HD do 1 gr brutto / miesiąc;

c) na usługę telefoniczną TR2 oraz TR 3 do 1 gr brutto / miesiąc;

d) na pakiet trzech usług: internetowej, telewizyjnej, telefonicznej (TR 2) do 3 gr brutto / miesiąc (1 gr brutto / miesiąc za każdą

z usług).

5. Obniżenie abonamentu w przypadku usługi telewizyjnej oraz pakietu trzech usług dotyczy tylko pakietów głównych, tj: Start Plus

HD, Mikro HD, Mini HD oraz Wielotematyczny HD. Nie dotyczy opłaty za pakiety dodatkowe, tematyczne, premium oraz abonament

„multiroom”.

6. Klient ponosi opłatę aktywacyjną zgodnie z cennikiem.

7. Obniżona opłata abonamentowa będzie obowiązywać trzy pełne okresy rozliczeniowe, następujące po  dacie podpisania umowy,

wraz z rozpoczętym już okresem rozliczeniowym. Po tym okresie zacznie obowiązywać opłata abonamentowa zgodna z tabelami

opłat zawartymi w Umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

8. Obniżenie abonamentu polega na przyznaniu klientowi ulg zgodnie z tabelą promocyjną będącą załącznikiem tego regulaminu.

9. W razie jednostronnego rozwiązania Umowy przez Abonenta lub przez Operatora z winy Abonenta przed upływem terminu na jaki

Umowa -  związana z  przyznaniem ulg  Abonentowi  -  została zawarta,  Operatorowi  przysługuje  roszczenie  o  zwrot  przyznanej

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

10. Promocja „Wszystko za 1 grosz” łączy się z promocją „Umowa na 24 miesiące”, a klientowi udzielane są ulgi wynikające z obu

promocji.

11. Operator zastrzega sobie prawo do przerwania promocji.

12. Do  świadczenia  Usługi  w  ramach  Umowy  zawartej  na  warunkach  promocji  zastosowanie  mają  postanowienia  zawarte

w Regulaminie świadczenia Usług, Cenniku Usług Internetowych, Cenniku Usług Telefonicznych, Cenniku Usług Internetowych o ile

niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.  

                                                

           Proxnet Sp.J                                    Abonent

* dotyczy również byłych klientów, którzy nie posiadają aktywnej umowy z firmą Proxnet Sp.j. od co najmniej 3 miesięcy.



Załącznik do Regulaminu Promocji „Wszystko za 1 grosz”: tabela ulg promocyjnych 

Pakiet promocyjny Cena regularna /
miesiąc

Cena promocyjna* /
miesiąc

Ulga miesięczna* /
miesiąc

Ulga łączna (minimalna
kwota)**

Internet 100 Mb/s 39 zł 0,01 zł 38,99 zł 116,97 zł

Internet 400 Mb/s 49 zł 0,01 zł 48,99 zł 146,97 zł

Internet 800 Mb/s 59 zł 0,01 zł 58,99 zł 176,97 zł

Internet 1000 Mb/s 65 zł 0,01 zł 64,99 zł 194,97 zł

Telefon stacjonarny TR2 19 zł 0,01 zł 18,99 zł 56,97 zł

Telefon stacjonarny TR3 29 zł 0,01 zł 28,99 zł 86,97 zł

Telewizja Start Plus HD 19 zł 0,01 zł 18,99 zł 56,97 zł

Telewizja Mikro HD 25 zł 0,01 zł 24,99 zł 74,97 zł

Telewizja Mini HD 39 zł 0,01 zł 38,99 zł 116,97 zł

Telewizja Wielotematyczny HD 49 zł 0,01 zł 48,99 zł 176,97 zł

Pakiet usług 49 49 zł 0,03 zł 48,97 zł 146,91 zł

Pakiet usług 59 59 zł 0,03 zł 58,97 zł 176,91 zł

Pakiet usług 69 69 zł 0,03 zł 68,97 zł 206,91 zł

Pakiet usług 79 79 zł 0,03 zł 78,97 zł 236,91 zł

Pakiet usług 89 89 zł 0,03 zł 88,97 zł 266,91 zł

Pakiet usług 99 99 zł 0,03 zł 98,97 zł 296,91 zł

Pakiet usług 109 109 zł 0,03 zł 108,97 zł 326,91 zł

* Cena oraz ulga promocyjna obowiązują przez 3 pełne okresy rozliczeniowe wraz z trwającym już okresem rozliczeniowym, w którym 
została zawarta umowa.
** Minimalna kwota ulgi łącznej dotyczy sytuacji, w której klientowi przysługują równo 3 pełne okresy rozliczeniowe ulgi. W przypadku 
umów zawartych w trakcie trwającego już okresu rozliczeniowego, ulga dodatkowo zostanie udzielona o proporcjonalną jej wartość za 
ten okres.


