
Regulamin Promocji 

„Potestuj Internet Radiowy” 

Edycja 5. 

1. Niniejszy Regulamin Promocji (dalej Promocja) określa zasady i warunki korzystania z Usługi Internetu 

Radiowego w wybranym pakiecie na warunkach promocyjnych  w SAT FILM  Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k. 

2. Wszystkie pojęcia pisane w niniejszej Promocji wielką literą mają znaczenie zgodne z definicjami zawartymi 

w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych. 

3. Uczestnikiem Promocji może być: 

a) osoba nie będąca Abonentem Operatora i z którą Operator nie rozwiązał Umowy o świadczenie usług 

telekomunikacyjnych z przyczyn leżących po stronie Abonenta, w szczególności z powodu nieuregulowanych 

Opłat; 

b) Abonent, który w ciągu ostatnich 6 miesięcy terminowo uiszczał Opłaty i który nie rozwiązał Umowy z 

Promocją „Potestuj Internet Radiowy” w okresie pierwszych 2 pełnych miesięcy kalendarzowych trwania 

Umowy w ciągu ostatnich 12 miesięcy. 

4. Operator zobowiązuje się do świadczenia usług zgodnie z postanowieniami Umowy o świadczenie usług 

telekomunikacyjnych zawartej z Abonentem, Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz 

Cennika, z uwzględnieniem postanowień niniejszej Promocji. 

5. Operator ma prawo odmówić zawarcia Promocji kiedy w Lokalu Abonenta jest brak możliwości technicznych 

uruchomienia przedmiotowych Usług. 

6. Aby skorzystać z Promocji Operatora konieczne jest zawarcie z Operatorem Umowy o świadczenie usług 

telekomunikacyjnych Internetu Radiowego w wybranym pakiecie na czas nieoznaczony z minimalnym 

okresem trwania Umowy wymaganym do skorzystania z Promocji – miesiąca cząstkowego liczonego od dnia 

aktywacji Usługi i następujących po nim 23 miesięcy kalendarzowych. Pod pojęciem miesiąca cząstkowego 

rozumie się miesiąc, w którym aktywowany jest Abonentowi dostęp do wybranej Usługi. Za miesiąc 

cząstkowy nie jest pobierana Opłata abonamentowa. 

7. Aby skorzystać z Promocji należy również mieć aktywną E-Fakturę. 

8. W ramach niniejszej Promocji Operator zobowiązuje się zwolnić Abonenta z Opłaty abonamentowej przez 

okres dwóch pełnych miesięcy kalendarzowych. Przez okres kolejnych 21 pełnych miesięcy kalendarzowych 

Opłata abonamentowa dla pakietu: 

- RADIONET 10 MEGA wynosi 49 zł; 

- RADIONET 15 MEGA wynosi 62 zł; 

- RADIONET 20 MEGA wynosi 82 zł; 

 Zgodnie z powyższym zostaje Abonentowi udzielona ulga w wysokości wskazanej w Tabeli poniżej. 

Wszystkie podane kwoty są kwotami brutto. 

 

Pakiet Cena Promocyjna/Opłata abonamentowa 

przez okres 2 miesięcy kalendarzowych  

Ulga 

 

RADIONET 10 MEGA 0 zł 98 zł 

RADIONET 15 MEGA 0 zł 124 zł 

RADIONET 20 MEGA 0 zł 164 zł 

 

9. Opłata aktywacyjna Usługi Internetu Radiowego wynosi 0 zł. 

10. Opłata instalacyjna Usługi Internetu Radiowego wynosi 0 zł.  

11. Jeśli Abonent rozwiąże Umowę w terminie do końca okresu zwolnienia Abonenta z Opłaty abonamentowej – 

czyli w terminie do końca upływu pierwszych 2 pełnych miesięcy kalendarzowych trwania Umowy, nie 

będzie wiązało się to z obowiązkiem zwrotu na rzecz Operatora udzielonej w ramach promocji ulgi. 

12. W przypadku rozwiązania Umowy, przed upływem minimalnego okresu trwania Umowy wymaganego do 

skorzystania z Promocji, przez Abonenta lub przez Operatora z przyczyn leżących po stronie Abonenta, po 

upływie okresu zwolnienia z Opłaty abonamentowej, czyli po upływie 2 pełnych miesięcy kalendarzowych 



trwania Umowy, Operator uprawniony jest do żądania od Abonenta zwrotu udzielonej mu ulgi, pomniejszonej 

o jej proporcjonalną wartość od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania. 

13. Po upływie minimalnego okresu trwania Umowy wymaganego do skorzystania z promocji Usługi świadczone 

będą na dotychczasowych warunkach, z tym zastrzeżeniem, że Operator nie będzie udzielał Abonentowi ulgi 

w Opłacie abonamentowej wskazanej w Tabeli powyżej. Opłata abonamentowa naliczana będzie zgodnie z 

obowiązującym Cennikiem Operatora dla Umów zawieranych na czas nieokreślony bez okresu promocyjnego 

i dotyczących wybranych przez Abonenta Pakietów. Po upływie okresu promocyjnego Abonent uprawniony 

jest do rozwiązania Umowy na warunkach wskazanych w Umowie, bez obowiązku zwrotu udzielonej ulgi. 

14. Dokonanie przez Abonenta zmiany Pakietu na Pakiet o niższej cenie lub rezygnacja z E-Faktury powoduje 

utratę prawa do ulgi określonej w Promocji i upoważnia Operatora do żądania od Abonenta zwrotu udzielonej 

mu ulgi pomniejszonej o jej proporcjonalną wartość od dnia zawarcia Umowy do dnia zmiany Pakietu na 

Pakiet o niższej Opłacie abonamentowej lub do dnia rezygnacji z E-Faktury. Opłata abonamentowa naliczana 

będzie wówczas zgodnie z obowiązującym Cennikiem Operatora dla Umów zawieranych na czas 

nieoznaczony bez okresu promocyjnego i dotyczących wybranych przez Abonenta Pakietów. 

15. Niniejsza Promocja ważna jest w okresie od dnia 01.11.2022 do odwołania. 

16. Niniejszą Promocję można łączyć z innymi ofertami promocyjnymi Operatora. 


