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 REGULAMIN PROMOCJI „Telefon domowy”

1. Organizatorem promocji jest Rybnet Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Rybniku, ul. Mikołowska 40A, 44-200 Rybnik, wpisaną do Krajowego Rejestru
Sądowego  prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy  w  Gliwicach  X  Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem
KRS 0000336231, NIP 6423106447, REGON 241314170, zwany dalej Operatorem.

2. Promocja trwa od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r.
3. Promocja skierowana jest do Klientów, będącymi konsumentami w rozumieniu art. 22 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego,

którzy w okresie obowiązywania promocji podpiszą umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Rybnet na czas określony 12 lub 24
miesiące w ramach usługi telefonicznej.

4. W ramach niniejszej promocji, Operator udziela następujących rabatów:
• obniża opłatę aktywacyjną dla usług telefonicznych z 299 zł brutto na niższą zgodnie z poniższą tabelą,
• obniża opłatę abonamentową dla usług telefonicznych: Telefon 50 z 19,90 zł brutto, Telefon 500 z 59,90 zł brutto, Telefon 1000 z 99,90 zł

brutto, na niższą, odpowiednio wg poniższej tabeli:

Opłata aktywacyjna, miesięczne opłaty abonamentowe, ulgi (ceny brutto)

Rodzaj usługi
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  Telefon 50 29 zł 9,90 zł 510 zł 99 zł 9,90 zł 320 zł

  Telefon 500 0 zł 29,90 zł 1 019 zł 99 zł 29,90 zł 560 zł

  Telefon 1000 0 zł 49,90 zł 1 499,00 zł 99 zł 49,90 zł 800 zł

Obniżone opłaty abonamentowe przysługują tylko abonentom, którzy posiadają usługę dostępu do sieci  Internet w tej  samej
lokalizacji w sieci Rybnet. Jeżeli abonent usługi telefonicznej w okresie naliczania opłat abonamentowych nie posiada aktywnej
usługi dostępu do sieci Internet w sieci Rybnet wówczas opłata abonamentowa za usługę telefoniczną będzie naliczona w pełnej
cennikowej kwocie bez udzielenia rabatu.

• obniża opłatę za telefon bezprzewodowy Siemens C300 w przypadku zawarcia umowy na czas określony 24 miesięcy z 249 zł brutto na 1 zł
brutto w przypadku zawarcia umowy na usługę Telefon 1000 lub na 59 zł brutto w przypadku zawarcia umowy na usługę Telefon 500 lub na
99 zł brutto w przypadku zawarcia umowy na usługę Telefon 50, który Klient może zakupić tylko i wyłącznie podczas zawierania umowy na
zasadach niniejszej promocji.

5. Podczas zawierania umowy Klient wybiera jeden z dostępnych pakietów minutowych określonych dla danego rodzaju planu taryfowego w Cenniku
usług, który będzie do wykorzystania w całości na połączenia wychodzące wybranego rodzaju w pełnym okresie rozliczeniowym lub częściowo
w  pierwszym  niepełnym  okresie  rozliczeniowym,  gdzie  liczba  minut  i  kwota  abonamentu  będzie  proporcjonalna  do  długości  tego  okresu
rozliczeniowego. Niewykorzystane minuty z wybranego pakietu minutowego nie przechodzą na następne okresy rozliczeniowe, a w przypadku
wykorzystania wszystkich minut z pakietu minutowego w danym okresie rozliczeniowym kolejne połączenia będą naliczanie zgodnie z cennikiem
posiadanego planu taryfowego.

6. Po okresie obowiązywania umowy na czas określony umowa przechodzi na czas nieokreślony, bez zmiany wysokości opłat abonamentowych.
7. Operator w ramach zawartej umowy promocyjnej, udostępnia abonentowi jedno urządzenie abonenckie (bramka VoIP) obsługujące maksymalnie

2  (dwa)  numery  telefonów.  Chcąc  korzystać  z  większej  ilości  dodatkowych  numerów  telefonów  należy  wydzierżawić  lub  zakupić  kolejne
urządzenie/a zgodnie z cennikiem usług.

8. Klient może zawrzeć umowę promocyjną, jeżeli: 
• istnieją warunki techniczne na podłączenie lokalizacji klienta i jest możliwość świadczenia wybranej przez klienta usługi w tej lokalizacji tzn. gdy

znajduje się w zasięgu kablowej sieci Rybnet lub posiada umowę w ramach usługi radiowego dostępu do sieci Internet. Jeżeli wcześniej zawarto
umowę promocyjną, a nie ma możliwości świadczenia jej w lokalizacji klienta, umowa ulega wygaśnięciu bez przysługujących jakichkolwiek
roszczeń z tego tytułu klientowi,

• nie zalega z opłatami na rzecz Operatora.
9. Po zawarciu umowy promocyjnej z Operatorem, abonent w czasie jej obowiązywania może bezpłatnie zmieniać rodzaj usługi tylko i wyłącznie na

usługę wyższą (spośród usług dostępnych tylko w niniejszej promocji), niż usługa która została wybrana w czasie zawierania umowy promocyjnej.
10. W przypadku jednostronnego rozwiązania umowy promocyjnej przez abonenta lub przez Operatora, z winy abonenta, lub wygaśnięcia umowy

promocyjnej z przyczyn określonych w regulaminie przed zakończeniem terminu jej obowiązywania, abonent zobowiązany będzie do zwrotu kwot
wynikających z przyznanych mu ulg i w związku z tym zostanie obciążony Opłatą Wyrównawczą (która stanowi karę umowną za przedterminowe
rozwiązanie umowy), w skład w której wchodzą:
• ulgi z tytułu opłaty aktywacyjnej oraz opłaty abonamentowej w zależności od rodzaju wybranej usługi, o których mowa w tabeli opłat w pkt 4,
• ulga w kwocie 150 zł na zakup telefonu bezprzewodowego w przypadku zawarcia umowy na usługę Telefon 50 (jeżeli został zakupiony przez

abonenta),
• ulga w kwocie 190 zł na zakup telefonu bezprzewodowego w przypadku zawarcia umowy na usługę Telefon 500 (jeżeli został zakupiony przez

abonenta),
• ulga w kwocie 248 zł na zakup telefonu bezprzewodowego w przypadku zawarcia umowy na usługę Telefon 1000 (jeżeli został zakupiony przez

abonenta).
Opłata wyrównawcza nie podlega podatkowi VAT i nie może przekroczyć wartości ulgi przyznanej abonentowi pomniejszonej o proporcjonalną jej
wartość za okres od dnia zawarcia umowy (lub uruchomienia usługi jeżeli uruchomienie usługi nastąpiło później niż data zawarcia umowy) do dnia
jej rozwiązania.
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