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Regulamin i cennik Oferty Specjalnej „Start za 1 zł” 

 
1. Organizatorem Oferty Specjalnej „Start za 1 zł” jest KAMNET Kamil Turoń z siedzibą  

w Oborze przy ul. Szafirowej 19, świadcząca usługi dostępu do Internetu w oparciu o Regulamin 
Świadczenia Usług Internetowych i ustalone warunki Umowy o świadczenie usług Internetowych. 

2. Podane ceny obowiązują wszystkich klientów, którzy podpiszą umowę od 01.07.2017 do odwołania. 
3. Z oferty mogą skorzystać pełnoletnie osoby, zamieszkałe w zasięgu Sieci na obszarach, których ze 

względów technicznych, możliwe jest korzystanie z usług. 
4. Z Oferty Specjalnej mogą skorzystać Obecni Abonenci, którzy na dzień podpisania Umowy nie zalegają z 

opłatami dla Operatora z jakiegokolwiek tytułu, 
5. Z oferty mogą skorzystać zarówno Nowi jak i Obecni Abonenci. 
6. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji dla Nowych Klientów jest: 

 Zawarcie umowy na świadczenie usługi internetowej na okres 6 lub 12 lub 24 pełnych miesięcy, 
 Uiszczenie promocyjnej opłaty aktywacyjnej wskazanej w cenniku Promocji, 
 Wyrażenie przez Abonenta zgody na przesyłanie faktur przez Operatora za  świadczone usługi 

drogą elektroniczną. Abonent przy zawieraniu Umowy Promocyjnej zobowiązany jest do podania 
adresu e-mail, niezbędnego do przesyłania faktury drogą elektroniczną, 

 Rezygnacja z dostarczania faktur drogą elektroniczną (e-fakturę) wiązać się będzie z odebraniem 
przyznanego rabatu w wysokości 4,00zł/miesięcznie, 

7. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji dla Obecnych Abonentów jest: 
 Zawarcie Umowy na świadczenie usługi internetowej na okres 12 lub 24 pełnych miesięcy, 
 Wyrażenie przez Abonenta zgody na przesyłanie faktur przez Operatora za świadczone usługi 

drogą elektroniczną. Abonent przy zawieraniu Umowy Promocyjnej zobowiązany jest do podania 
adresu e-mail, niezbędnego do przesyłania faktury drogą elektroniczną. 

 Rezygnacja z dostarczania faktur drogą elektroniczną (e-faktura) wiązać się będzie z odebraniem 
przyznanego rabatu w wysokości 4,00zł/miesięcznie. 

 W przypadku skorzystania z niniejszej oferty przez Obecnego Abonenta w okresie zobowiązania 
suma miesięcznych opłat naliczanych w ramach skorzystania z niniejszej promocji nie może być 
mniejsza niż w ostatnim okresie rozliczeniowym, 

8. Obecny Abonent może zmniejszyć opłatę za Internet jedynie przed końcem zobowiązania, za koniec 
rozumie się 6 (słownie: sześć) pełnych miesięcy rozliczeniowych, które pozostały do końca Umowy. 

9. Stała miesięczna opłata abonamentowa uwzględnia rabat za e-fakturę. 
10. Po zakończeniu okresu obowiązywania Umowy Promocyjnej o ile Abonent w terminie do 30 dni przed jej 

upływem nie zgłosi rezygnacji z usługi Umowa automatycznie przekształci się w umowę zawartą na czas 
nieokreślony na warunkach dotychczasowych. 
 

11. W przypadku rozwiązania Umowy zawartej na warunkach Promocji przed zakończeniem okresu na jaki 
została zawarta, jeżeli Umowa jest rozwiązana jednostronnie przez Klienta Operator ma prawo do 
naliczania kary umownej w wysokości wynikającej z przyznanej ulgi opłaty aktywacyjnej oraz wysokości 
równej różnicy między opłatami w standardowym Cenniku Usług Internetowych a opłatami wynikającymi 
z Cennika Promocji określonymi w tabelach poniżej za okres na jaki Umowa została zawarta pomniejszona 
o jej proporcjonalną wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do jej zakończenia 

 
Jednorazowe opłaty aktywacyjne wynoszą odpowiednio: 
Nazwa usługi Opłata cennikowa w PLN Opłata po rabacie w PLN 

Dostęp do usługi przy umowie na 24 miesiące 449,00     1,00 

Dostęp do usługi przy umowie na 12 miesięcy 649,00   99,00 

Dostęp do usługi przy umowie na  6 miesięcy 949,00 199,00 
Opis usługi: usługa stałego, szerokopasmowego dostępu do Internetu; uzyskanie dostępu do usługi jest możliwe wyłącznie w przypadku posiadania możliwości 
technicznych świadczenia usługi we wskazanej lokalizacji. Dodatkowo abonent otrzymuje przyspieszone łącze w godzinach 23:00-10:00- nawet do 600 Mb/s! 



e-mail: biuro@kamnet.pl www.kamnet.pl Tel.  (076) 745 44 45, Fax. (076) 745 44 50 

 

Stała miesięczna opłata abonamentowa za usługę w technologii bezprzewodowej:  

Nazwa Max prędkość 
pobierania 10:00-

23:00 

Max prędkość 
pobierania 23:00-

10:00 

Max prędkość 
wysyłania 

Opłata 
cennikowa w 

PLN 

Opłata po 
rabacie w 

PLN 
START 4 Mb/s 8 Mb/s 0,7 Mb/s 60,00 39,90 

EKO 8 Mb/s 12 Mb/s 1 Mb/s 80,00 49,90 
STANDARD 10 Mb/s 15 Mb/s 1 Mb/s 100,00 59,90 
PREMIUM* 15 Mb/s 20 Mb/s 2 Mb/s 135,00 69,90 

MAX* 25 Mb/s 30 Mb/s 2 Mb/s 150,00 99,90 
*Warunkiem skorzystania z oferty są potwierdzone przez operatora możliwości techniczne w danej lokalizacji 
 
Tabela ulg (stan na dzień podpisania Umowy) 

Dodatkowe opłaty: 

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT 23% 

 

INTERNET 
BEZPRZEWODOWY 

NAZWA 
TARYFY 

START 
4 

EKO 8 STANDARD 
10 

PREMIUM 15 MAX 25 

 WYSOKOŚĆ ULG 20,10 30,10 40,10 65,10 50,10 
       

OKRES W MSC ULGA ZA 
AKTYWACJE 

START 
4 

EKO 8 STANDARD 
10 

PREMIUM 15 MAX 25 

       
24 448,00 930,40 1170,40 1410,40 2010,40 1650,40 

12 550,00 791,20 911,20 1031,20 1331,20 1151,20 

6 750,00 870,60 930,60 990,60 1140,60 1050,60 

Lp. Nazwa usługi Opłata w PLN 
1. Rezygnacja z e-faktury 4,00 / miesięcznie 
2. Książeczka abonamentowa 5,00 / jednorazowo 
3. Opłata miesięczna za stały adres IP 10,00 / jednorazowo 
4. Zawieszenie usług na życzenie klienta 50% wysokości miesięcznego abonamentu 
5. Instalacja sterowników dla poprawnej pracy usługi 30,00/ jednorazowo 
6. Zmiana usługi na wyższą Bezpłatnie 
7. Pierwsza godzina pracy serwisanta 150,00 / rozliczane 10-minutowo 
8. Druga i każda następna godzina pracy serwisanta  100,00 / rozliczane 10-minutowo 
9. Przeniesienie gniazda w obrębie mieszkania/domu 99,00 / jednorazowo  
10. Opłata za pomoc informatyka 5,00 / miesięcznie 
11. Pisemne wezwanie do zapłaty 23,00 / jednorazowo 
12. Dzierżawa routera WIFI (min. 6 miesięcy) 6,00 / miesięcznie 
13. Opłata za przeniesienie łącza 149,00 / jednorazowo 
14. Konfiguracja sprzętu Abonenta 50,00 / jednorazowo 
15. Opłata za sprzęt zwrócony po terminie  60,00 / jednorazowo 
16. Podwójne wysyłanie 10,00 / miesięcznie 
17. Dodatkowe pobieranie + 2 Mb/s 8,00 / miesięcznie 
18. Opłata za niezwrócony lub uszkodzony sprzęt 600,00 / jednorazowo 
19. Zmiana numeru na żądanie Abonenta 29,90 / jednorazowo  
20. Uruchomienie wyłączonej usługi z powodu 

zadłużenia 
30,00 / jednorazowo 

21.  Opłata za budowę przyłącza Indywidualnie 


