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REGULAMIN PROMOCJI „Bezpieczny Internet Fiber”     e-mail: biuro@darnet.pl
tel.: 32 4567 104           

1. Organizatorem promocji jest firma Dar.NET Dariusz Lyczko z siedzibą w Rybniku przy ul. Daszyńskiego 5 biuro obsługi w Radlinie przy ul. Rogozina 51, zwana dalej Operatorem.
2. Promocja trwa od 01.10.2018 r. Operator zastrzega sobie możliwość odwołania promocji w dowolnym momencie, bez podania przyczyny.
3. Promocja skierowana jest do Klientów, którzy w okresie obowiązywania promocji podpiszą umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Dar.NET na czas określony 12 lub 24 
miesięcy w ramach usługi dostępu do Internetu.
4. W ramach niniejszej promocji, Operator udziela następujących rabatów:

a) Obniża opłatę aktywacyjną z 15 zł brutto do 0,01 zł brutto udzielając rabatu w wysokości 14,99 zł.
b) Operator dodaje do łącza Internetowego licencje na  program antywirusowy G Data Antywirus na komputery PC z systemami operacyjnymi Windows (7,8,10)  lub G Data 

Internet Security na komputery PC z systemami operacyjnymi Windows (7,8,10), lub  G Data Internet Security na systemy mobilne  Android w ilości licencji i cenie według poniższej tabeli.
c) Obniża opłatę abonamentową dla usług na niższą i obniża opłatę instalacyjną dla usług na niższą z 600 zł brutto, odpowiednio wg tabeli:
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miesiące

12
miesięcy

czas
nieokreślo

ny

Umowa 
24mc

Umowa 
12mc

 G Data
Antywirus

G Data
Internet
Security

Cena
licencji

Opłata
instalacyjna

Przyznana 
ulga w opłacie
instalacyjnej

 24 m-c 12 m-cy czas
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Bezpieczny Internet 
Fiber Abonament  Mini

35,99 zł 45,99 zł 56,99 zł 21,00 zł 11,00 zł 1 0 0,01 zł 129,99 zł 470,01 zł 36,00 zł 46,00 zł 57,00 zł

Bezpieczny Internet 
Fiber  Abonament  
Standard Minus

49,99 zł 61,99 zł 72,99 zł 23,00 zł 11,00 zł 1 0 0,01 zł 99,99 zł 500,01 zł 50,00 zł 62,00 zł 73,00 zł

Bezpieczny Internet 
Fiber  Abonament  
Standard Plus

58,99 zł 69,99 zł 85,99 zł 27,00 zł 16,00 zł 1 0 0,01 zł 48,99 zł 551,01 zł 59,00 zł 70,00 zł 86,00 zł

Bezpieczny Internet 
Fiber  Abonament  Maxi 
Minus

68,99 zł 80,99 zł 90,99 zł 22,00 zł 10,00 zł 1 0 0,01 zł 48,99 zł 551,01 zł 69,00 zł 81,00 zł 91,00 zł

Bezpieczny Internet 
Fiber  Abonament  Maxi 

78,98 zł 89,98 zł 118,98 zł 40,00 zł 29,00 zł 2 1 zamiennie
z 2 GData
Antywirus 

0,02 zł 48,99 zł 551,01 zł 79,00 zł 90,00 zł 119,00 zł

Bezpieczny Internet 
Fiber  Abonament  Maxi 
Plus

113,98 zł 130,98
zł

154,98 zł 41,00 zł 24,00 zł 2 1 zamiennie
z 2 GData
Antywirus 

0,02 zł 48,99 zł 551,01 zł 114,00 zł 131,00 zł 155,00 zł

Tabela nr 1 opłat abonamentowych i instalacyjnych (ceny brutto, zawierają obowiązujący podatek VAT 23%).
Opłata instalacyjna jest naliczana tylko w przypadku nowych instalacji lub zamiany technologii dostępu. Jeśli Abonent tylko przedłuża umowę opłata nie jest naliczana.                      

[   ]opłata instalacyjna naliczona                          [   ]opłata instalacyjna nie naliczona 
d)Częścią promocji jest zgoda Abonenta na otrzymywanie obrazu elektronicznego faktury na wskazany adres e-mail. W przypadku nie skorzystania z tej opcji promocji i chęci do 

pozostania przy fakturze papierowej do abonamentu miesięcznego z tabelki nr 1 będzie doliczana opłata w wysokości 5 zł brutto.
5. Po okresie obowiązywania umowy na czas określony umowa przechodzi na czas nieokreślony, bez zmiany wysokości opłat abonamentowych.
6. Operator w ramach zawartej umowy promocyjnej, udostępnia abonentowi niezbędne urządzenia potrzebne do świadczenia usługi.
7. Klient może zawrzeć umowę promocyjną, jeżeli istnieją warunki techniczne na podłączenie lokalizacji klienta do sieci Operatora i jest możliwość świadczenia wybranej przez klienta usługi 
w tej lokalizacji. 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.
8. Obecny Abonent może rozwiązać posiadaną umowę terminową na 6 miesięcy przed jej końcem i zawrzeć nową umowę terminową na warunkach niniejszej promocji jeżeli :

• nie zalega z opłatami na rzecz Operatora.
• posiada obecnie umowę z Operatorem na czas nieokreślony lub do jej zakończenia pozostało mniej niż 6 miesięcy. 

Wysokość opłat abonamentowych wynikających z nowo zawartej umowy nie może być niższa niż obecne opłaty abonamentowe.
9. Po zawarciu umowy promocyjnej z Operatorem, Abonent w czasie jej obowiązywania może zmienić rodzaj usługi, tylko jeden raz, na usługę o stopień niższej opłacie abonamentowej, niż 
usługa wybrana w momencie podpisania umowy promocyjnej uiszczając opłatę zgodną z Cennikiem ogólnym.
10. Abonent może zmieniać usługi w czasie trwania promocji na wyższe wybierając spośród usług dostępnych w tej promocji.
11. Powyższe usługi realizowane są na łączu Operatora zgodnie z poniższą tabelą przedstawiającą maksymalne prędkości usług:

Rodzaj usługi Szybkości :

 Dzień (11:00-23.00)  Noc (23:00-11.00) Wysyłanie (cała doba)

Bezpieczny Internet  Fiber Abonament Mini do 2 Mb/s do 4 Mb/s do 0,5 Mb/s

Bezpieczny Internet Fiber Abonament Standard Minus do 8 Mb/s do 16 Mb/s do 2 Mb/s

Bezpieczny Internet Fiber Abonament  Standard Plus do 75 Mb/s do 100 Mb/s do 15 Mb/s

Bezpieczny Internet Fiber Abonament  Maxi Minus do 200 Mb/s do 400 Mb/s do 30 Mb/s

Bezpieczny Internet Fiber Abonament  Maxi do 300 Mb/s do 500 Mb/s do 40 Mb/s

Bezpieczny Internet Fiber Abonament  Maxi Plus do 400 Mb/s do 600 Mb/s do 50 Mb/s

Tabela nr 2 szybkości w poszczególnych abonamentach.
12. W przypadku rozwiązania umowy promocyjnej przez Abonenta lub przez Operatora, z przyczyn leżących po stronie Abonenta, lub wygaśnięcia
umowy promocyjnej z przyczyn określonych w regulaminie przed zakończeniem terminu jej obowiązywania, Abonent zobowiązany jest do zwrotu przyznanych ulg:

a) ulga z tytułu opłaty aktywacyjnej, opisana w pkt. 4 a)
b) ulga za każdy miesiąc z tytułu opłaty abonamentowej w zależności od rodzaju wybranej usługi, opisany w tabeli opłat abonamentowych, opisana w w pkt. 4 c)
c) ulga z tytułu opłaty instalacyjnej, opisana w pkt. 4 c), jeśli została przyznana.

Abonent zobowiązany jest do zwrotu przyznanej ulgi pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania. 
13. Zastrzeżenia :

a) W związku z ograniczeniami technologii Wi-Fi, Operator nie gwarantuje uzyskania szybkości z tabeli nr 2, ani zasięgu bezprzewodowego  przy podłączeniu radiowym Wi-Fi 
komputera (lub innego urządzenia) do urządzenia Światłowodowego (routera) użyczonego na czas trwania usługi przez operatora. Wymienione szybkości są możliwe do uzyskania przy 
połączeniu kablem miedzianym UTP.

b) Szybkości powyżej 100Mb/s są możliwe do uzyskania tylko jeśli karta sieciowa przewodowa urządzenia Abonenta obsługuje standard GigabitEthernet. 
c) Abonent przyjmuje do wiadomości, że urządzenia światłowodowe klienckie użyczane przez Operatora na czas trwania umowy posiadają tylko jeden port w technologii  GigabitEthernet.

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem promocji i go akceptuję.   .......................................................................................................................
 (data i czytelny podpis)                                           


