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Regulamin i cennik Oferty Specjalnej „SPEED” 

 
1. Organizatorem Oferty Specjalnej „SPEED” 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 pełnoletnie osoby, zamieszkałe w zasięgu Sieci na obszarach, na których ze 

względów technicznych możliwe jest korzystanie z usług.  
4. Z oferty mogą skorzystać zarówno Nowi jak i Obecni Abonenci. 
5. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji dla Nowych Klientów jest: 

• Zawarcie umowy na świadczenie usługi internetowej na czas nieokreślony lub określony 24 
miesiące, 

• Uiszczenie promocyjnej opłaty aktywacyjnej wskazanej w cenniku Promocji, 

• Wyrażenie przez Abonenta zgody na przesyłanie faktur przez Operatora za świadczone usługi 
drogą elektroniczną, o ile chce skorzystać z rabatu w wysokości 5,00 PLN miesięcznie. W tym 
wypadku Abonent przy zawieraniu Umowy Promocyjnej zobowiązany jest do podania adresu e-
mail, niezbędnego do przesyłania faktury drogą elektroniczną. 

• Wyrażenie przez Abonenta zgody na przesyłanie ofert marketingowych drogą elektroniczną lub 
telefonicznie przez Operatora, o ile chce skorzystać z rabatu w wysokości 5,00 PLN miesięcznie. W 
tym wypadku Abonent przy zawieraniu Umowy Promocyjnej zobowiązany jest do podania adresu 
e-mail, niezbędnego do przesyłania faktury drogą elektroniczną i podanie numeru kontaktowego. 

6. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji dla Obecnych Abonentów jest: 

• Zawarcie umowy na świadczenie usługi internetowej na czas nieokreślony lub określony 24 
miesiące, 

• Niezaleganie z opłatami u Operatora z jakiegokolwiek tytułu w ciągu ostatnich 12 miesięcy, 

• Warunki Promocji, z jakiej aktualnie Abonent korzysta nie wyklucza wzięcia udziału w niniejszej 
Promocji, 

• Wyrażenie przez Abonenta zgody na przesyłanie faktur przez Operatora za świadczone usługi drogą 
elektroniczną, o ile chce skorzystać z dodatkowego rabatu w wysokości 5,00 PLN miesięcznie. W 
tym wypadku Abonent przy zawieraniu Umowy Promocyjnej zobowiązany jest do podania adresu 
e-mail, niezbędnego do przesyłania faktury drogą elektroniczną. 

• telefonicznie przez Operatora, o ile chce skorzystać z rabatu w wysokości 5,00 PLN miesięcznie. W 
tym wypadku Abonent przy zawieraniu Umowy Promocyjnej zobowiązany jest do podania adresu 
e-mail, niezbędnego do przesyłania faktury drogą elektroniczną i podanie numeru kontaktowego. 

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

7. W ramach Promocji Abonent otrzymuje: 

• Obniżoną opłatę aktywacyjną, w zależności od wybranej opcji. 

• Obniżony Abonament miesięczny przez cały okres Umowy w zależności od wybranej opcji. 

• Rabat w wysokości 5,00 zł / miesięcznie za wyrażenie zgody na przesyłanie faktur przez Operatora 
za świadczone usługi drogą elektroniczną. 

• Rabat w wysokości 5,00 zł / miesięcznie za wyrażenie zgody na przesyłanie ofert marketingowych 
drogą elektroniczną lub telefonicznie. 

• 5% rabatu na usługi w przypadku, gdy Abonent zdecyduje się na opcje dodatkowe Wifi Premium 

oraz abonament Pomoc Techniczna (rabat dotyczy usług: Abonament za Internet, Abonament 

Pomoc techniczna, Wi-Fi Premium) 

8. W przypadku zawarcia Umowy na okres 24 miesięcy, 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, a opłata ulegnie zwiększeniu o 10,00 
PLN brutto miesięcznie od opłaty obowiązującej w ostatnim miesiącu trwania Umowy. 
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9. W przypadku zawarcia Umowy związanej z ulgą przyznaną Abonentowi, Dostawcy Usług przysługuje 
roszczenie z tytułu jednostronnego rozwiązania Umowy przez Abonenta lub Dostawcę Usług z winy 
Abonenta, przed upływem Okresu Zobowiązania, na jaki Umowa była zawarta. Roszczenie to nie może 
przekroczyć wartości ulgi przyznanej Abonentowi pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od 
dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania. Roszczenie nie przysługuje w przypadku rozwiązania przez 
Abonenta Umowy przed rozpoczęciem świadczenia Usług 

10. Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT w wysokości 23% 
 

Umowa na czas określony 24 miesiące 

Jednorazowe opłaty aktywacyjne wynoszą odpowiednio: 

Prędkość Aktywacja jednorazowa 

100 Mb/s 99,00 PLN 

300 Mb/s , 600 Mb/s , 1 Gb/s 49,00 PLN 

Stała miesięczna opłata abonamentowa za usługę: 

Pakiet Parametry usługi1 Abonament miesięczny2,3 

100 Mb/s  
Pobieranie: 100 Mb/s 
Wysyłanie: 20 Mb/s 

55,00 PLN 
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 45,00 

300 Mb/s 
Wifi w cenie pakietu 

Pobieranie: 300 Mb/s 
Wysyłanie: 60 Mb/s 

75,00 PLN 
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 50,00 

600 Mb/s 
Wifi w cenie pakietu 

Pobieranie: 600 Mb/s 
Wysyłanie: 120 Mb/s 

85,00 PLN 
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 60,00 

1 Gb/s 
Wifi w cenie pakietu 

Pobieranie: 1000 Mb/s 
Wysyłanie: 200 Mb/s 

95,00 PLN 
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 80,00 

1 Podana prędkość jest wartością deklarowaną przez Dostawcę usług i jednocześnie maksymalną, której osiągnięcia Klient może oczekiwać przynajmniej raz na dobę. Uzyskanie maksymalnej 
1 Podana prędkość jest wartością deklarowaną przez Operatora i jednocześnie maksymalną, której osiągnięcia Klient może oczekiwać przynajmniej raz na dobę. Uzyskanie maksymalnej 
prędkości uzależnione jest od rodzaju, jakości i parametrów technicznych używanego przez Klienta terminala (np. komputer, smartfon), a także czynników faktycznych takich jak obciążenie 
sieci - a w przypadku usługi radiowej - pogoda, czy istnienie przeszkód terenowych osłabiających sygnał docierający do Klienta. Prędkość zwykle dostępna, jakiej Klient może oczekiwać w 
większości przypadków (tj. przez co najmniej 70% doby) podczas korzystania z Usługi - mając na uwadze w/w ograniczenia - nie powinna być niższa od prędkości maksymalnej określonej w 
Cenniku o więcej niż 30%; zaś prędkość minimalna nie powinna być niższa od prędkości maksymalnej o więcej niż 70%. Obniżenie prędkości może tymczasowo wpływać na ograniczenie 
uprawnień Klienta do dostępu do określonych treści, aplikacji lub usług, w szczególności tych, które wymagają wyższej prędkości niż aktualnie dostępna. 

2 Cena uwzględnia rabat w wysokości 5,00 zł / miesięcznie za wyrażenie zgody na przesyłanie faktur przez Operatora za świadczone usługi drogą elektroniczną oraz rabat w wysokości 5,00 zł 
/ miesięcznie za wyrażenie zgody na przesyłanie ofert marketingowych drogą elektroniczną lub telefonicznie. 

 
3Opłata miesięczna może wzrosnąć o wysokość zobowiązania w wysokości ujętej w „dodatkowych opłatach miesięcznych” w przypadku,  gdy Usługa Internetowa świadczona jest na Sieci OSD 
lub w zabudowie jednorodzinnej w sieci Kamnet*. Opłata niezależna od prędkości pobierania danych, wynikająca z konieczności ponoszenia przez Operatora opłat hurtowych na rzecz 
operatora sieci dostępowych (OSD) 
*Zabudowa jednorodzinna - budynek wolno stojący, budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie 
samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż 7 lokali mieszkalnych, w którym ze względów technicznych nie ma możliwości wybudowania instalacji zbiorczej 
 

Dodatkowe opłaty miesięczne: 

Opłata za utrzymanie łącza Abonament miesięczny 

W sieci OSD Fiberhost Sp. z o.o. 7,00 PLN 

W sieci OSD Alias Sp. z o.o. 10,00 PLN 

W sieci Operatora Kamnet w zabudowie 
jednorodzinnej* 

15,00PLN 

*Zabudowa jednorodzinna - budynek wolno stojący, budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie 

samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż 7 lokali mieszkalnych, w którym ze względów technicznych nie ma możliwości wybudowania instalacji zbiorczej 

Suma ulg dotyczących opłat abonamentowych bez uwzględnienia rabatów za zgodę marketingową oraz e-fakturę za łączny czas trwania Umowy 24 miesięcy: 

• Przy  pakiecie 100 Mb/s wysokość ulg wynosi 2681,00 PLN 

• Przy pakiecie 300 Mb/s wysokość ulg wynosi 3451,00 PLN 

• Przy pakiecie 600 Mb/s wysokość ulg wynosi 4411,00 PLN 

• Przy pakiecie 1 b/s wysokość ulg wynosi 5371,00 PLN 
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Umowa na czas nieokreślony 

Jednorazowe opłaty aktywacyjne wynoszą odpowiednio: 

Prędkość Aktywacja jednorazowa 

100 Mb/s , 300 Mb/s , 600 Mb/s , 1 Gb/s 199,00 PLN 

Stała miesięczna opłata abonamentowa za usługę: 

Pakiet Parametry usługi1, 2 Abonament miesięczny3, 4 

100 Mb/s  
Pobieranie: 100 Mb/s 
Wysyłanie: 20 Mb/s 

65,00 PLN 
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 65,00 

300 Mb/s 
Wifi w cenie pakietu 

Pobieranie: 300 Mb/s 
Wysyłanie: 60 Mb/s 

85,00 PLN 
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 85,00 

600 Mb/s 
Wifi w cenie pakietu 

Pobieranie: 600 Mb/s 
Wysyłanie: 120 Mb/s 

95,00 PLN 
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 95,00 

1 Gb/s 
Wifi w cenie pakietu 

Pobieranie: 1000 Mb/s 
Wysyłanie: 200 Mb/s 

105,00 PLN 
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 105,00 

1 Podana prędkość jest wartością deklarowaną przez Operatora i jednocześnie maksymalną, której osiągnięcia Klient może oczekiwać przynajmniej raz na dobę. Uzyskanie maksymalnej 
prędkości uzależnione jest od rodzaju, jakości i parametrów technicznych używanego przez Klienta terminala (np. komputer, smartfon), a także czynników faktycznych takich jak obciążenie 
sieci - a w przypadku usługi radiowej - pogoda, czy istnienie przeszkód terenowych osłabiających sygnał docierający do Klienta. Prędkość zwykle dostępna, jakiej Klient może oczekiwać w 
większości przypadków (tj. przez co najmniej 70% doby) podczas korzystania z Usługi - mając na uwadze w/w ograniczenia - nie powinna być niższa od prędkości maksymalnej określonej w 
Cenniku o więcej niż 30%; zaś prędkość minimalna nie powinna być niższa od prędkości maksymalnej o więcej niż 70%. Obniżenie prędkości może tymczasowo wpływać na ograniczenie 
uprawnień Klienta do dostępu do określonych treści, aplikacji lub usług, w szczególności tych, które wymagają wyższej prędkości niż aktualnie dostępna. 

2 W przypadku usługi świadczonej na Sieci OSD Fiberhost Sp. z o.o. łącze pobierania i wysyłania są symetryczne, odpowiednio: 100/100 Mb/s , 300/300 Mb/s , 600/600 Mb/s , 1000/1000 
Mb/s 
 
3 Cena uwzględnia rabat w wysokości 5,00 zł / miesięcznie za wyrażenie zgody na przesyłanie faktur przez Operatora za świadczone usługi drogą elektroniczną oraz rabat w wysokości 5,00 zł 
/ miesięcznie za wyrażenie zgody na przesyłanie ofert marketingowych drogą elektroniczną lub telefonicznie. 
 
4 Opłata miesięczna może wzrosnąć o wysokość zobowiązania w wysokości ujętej w „dodatkowych opłatach miesięcznych” w przypadku, gdy Usługa Internetowa świadczona jest na Sieci OSD 
lub w zabudowie jednorodzinnej w sieci Kamnet*. Opłata niezależna od prędkości pobierania danych, wynikająca z konieczności ponoszenia przez Operatora opłat hurtowych na rzecz 
operatora sieci dostępowych (OSD) 
*Zabudowa jednorodzinna - budynek wolno stojący, budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych,  stanowiący konstrukcyjnie 
samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż 7 lokali mieszkalnych, w którym ze względów technicznych nie ma możliwości wybudowania instalacji zbiorczej 
 

Dodatkowe opłaty miesięczne: 

Opłata za utrzymanie łącza Abonament miesięczny 

W sieci OSD Fiberhost Sp. z o.o. 7,00 PLN 

W sieci OSD Alias Sp. z o.o. 10,00 PLN 

W sieci Operatora Kamnet w zabudowie 
jednorodzinnej* 

15,00PLN 

*Zabudowa jednorodzinna - budynek wolno stojący, budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie 

samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż 7 lokali mieszkalnych, w którym ze względów technicznych nie ma możliwości wybudowania instalacji zbiorczej 

W przypadku zerwania umowy na czas nieokreślony z winy Abonenta, Operator będzie domagał się zwrotu upustu udzielonego na aktywację oraz Abonament za czas korzystania z usługi. 
Wynosi on odpowiednio: 

• Przy  pakiecie 100 Mb/s wysokość ulg na aktywację wynosi 301,00PLN oraz za każdy miesiąc Abonamentu 85,00 PLN  

• Przy pakiecie 300 Mb/s wysokość ulg na aktywację wynosi 301,00PLN oraz za każdy miesiąc Abonamentu 115,00 PLN 

• Przy pakiecie 600 Mb/s wysokość ulg na aktywację wynosi 301,00PLN oraz za każdy miesiąc Abonamentu 155,00 PLN 

• Przy pakiecie 1 Gb/s wysokość ulg na aktywację wynosi 301,00PLN oraz za każdy miesiąc Abonamentu 195,00 PLN 
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