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wersja KAM M1.1.1.1 

Regulamin promocji „Kamnet Mobile” 

1. Organizatorem promocji „Kamnet Mobile” (dalej „Promocja”) 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 01.02.2023 do 

odwołania.  

3. Z oferty mogą skorzystać osoby pełnoletnie. 

4. Promocja kierowana jest do nowych jak i obecnych Abonentów Operatora.  

5. Warunkiem skorzystania z niniejszej promocji jest: 

a) Niezaleganie z tytułu jakichkolwiek płatności, 

b) Nieposiadanie Umowy na usługi Internetu mobilnego w firmie Kamnet przez minimum  

6 (słownie: sześć) miesięcy. 

6. Podpisując Umowę Promocyjną Abonent wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą 

elektroniczną oraz oświadcza, że zapoznał się z Ogólnym Regulaminem Świadczenia Usług 

Telekomunikacyjnych. 

7. Abonent może dokonać zmian warunków Umowy w ramach Promocji przez zmianę zakupionego 

Pakietu Danych polegającą na zwiększeniu Limitu Danych w okresie objętym Promocją. Abonent 

zobowiązany będzie do zapłaty za zwiększony Pakiet Danych cen obowiązujących w cenniku 

Promocji. 

8. Zarówno w trakcie Umowy, jak i po jej zakończeniu, każdy Abonent ma prawo wypowiedzieć 

Umowę. Okres wypowiedzenia wynosi 1 (słownie: jeden) miesiąc, liczony od pierwszego do 

ostatniego dnia miesiąca następującego po złożeniu wypowiedzenia.  

9. Rezygnacja z usług przed zakończeniem Umowy jest równoznaczna z koniecznością zwrotu 

przyznanych ulg.  

Jednorazowe opłaty aktywacyjne wynoszą odpowiednio: 

Nazwa usługi Opłata po rabacie w PLN 

Dostęp do usługi przy umowie na 12 miesięcy 99,00 

Dostęp do usługi przy umowie na 24 miesiące 49,00 

Opis usługi: zasięg szybkiego Internetu mobilnego 3G/4G/LTE, który obejmuje ponad 99% powierzchni 

Polski.   

Stała miesięczna opłata abonamentowa za usługę w technologii MVNO: 

Nazwa 

Cena bez rabatu za 
zgody 

marketingowe i e-
fakturę 

Cena z uwzględnieniem 
rabatu za zgody 

marketingowe i e-fakturę 
Opis usługi 

25 GB 39,90 29,90 
Najniższa cena w ciągu 30 dni 29,90 25 GB 

50 GB 59,90 49,90 
Najniższa cena w ciągu 30 dni 49,90 50 GB 

NO LIMIT 79,90 69,90 
Najniższa cena w ciągu 30 dni 29,90 

100 GB w dzień + 200 GB w nocy 
(1:00 -8:00) odnawiany wielokrotnie na 

życzenie Klienta. Odnawianie odbywa się 
między 8.00 a 15.00 w dni robocze 
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Doładowanie jednorazowe dla kart mikro procesowych (dodatkowe pakiety danych): 

Nazwa usługi Opłata w PLN 

Internet Extra 1 GB * 10,00 

Internet Extra 3 GB * 15,00 

Pakiet nocny 100G (1:00-8:00) 6,00 
*Możliwość wielokrotnego zakupu pakietu w trakcie trwania jednego okresu rozliczeniowego 

Dodatkowe usługi: 

Nazwa usługi Opłata w PLN 

Stały adres IP 20,00 / miesięcznie 

Pakiet nocny 100 GB 10,00 / miesięcznie 
 

Suma ulg dotyczących opłat abonamentowych bez rabatów za zgody: 

Okres Umowy 12 miesięcy 24 miesiące 

25 GB 792,20 1083,40 

50 GB 792,20 1083,40 

NO LIMIT 912,20 1323,40 

 

Opłaty pozostałe: 

Nazwa usługi Opłata w PLN 

Aktywacja/dezaktywacja pakietu  5,00 

Zmiana pakietu danych na karcie SIM 5,00 

Dostarczanie faktury w formie papierowej 10,00 

Pakiet nocny + 100GB w godzinach 1:00-8:00  10,00/m-c 

Opłata za wydanie nowej karty SIM 30,00 

Aktywacja/dezaktywacja pakietu z powodu 
nieuregulowanych płatności 

30,00 

Dzierżawa modemu LTE 30,00/m-c 

Opłata za niezwrócony lub uszkodzony modem 750,00 
Wszystkie ceny zawierają podatek VAT 23% 


