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„Petrus Polska Spółka z o. o.”
Spółki komandytowo-akcyjnej

1. Przedmiotem niniejszej PROMOCJI jest Świadczenie Usług Dostępu do Internetu przez „Petrus Polska Spółka z o. o.” Spółkę komandytowo-akcyjną z 
siedzibą w Chojnicach przy ulicy Staszica 30, o numerze NIP 554-23-71-965, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w 
Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000296146, zwaną w dalszej części regulaminu OPERATOREM.

2. Uczestnikiem PROMOCJI może zostać każda pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, bądź też jednostka nieposiadająca osobowości 
prawnej, która zamieszkuje w zasięgu sieci kablowej OPERATORA, ale nie jest ABONENTEM OPERATORA - nie posiada przyłącza kablowego i 
która w terminie od 21 stycznia 2013 roku zawrze z OPERATOREM Umowę na Świadczenie Usług Dostępu do Internetu (Umowa PN) wraz z 
usługą dodatkową PetrusNet Guard  na czas nieoznaczony, bądź też  oznaczony 12 lub 24 miesięcy, zwany OKRESEM Początkowym. Po upływie 
OKRESU Początkowego Umowa PN zostaje automatycznie przedłużona na dalszy czas oznaczony 12 miesięcy i na następne, zwane OKRESAMI Promo-
cyjnymi, pod warunkiem, że ABONENT lub OPERATOR w terminie nie późniejszym, niż na 30 dni przed upływem danego OKRESU, nie wyrazi w 
pisemnym oświadczeniu odmiennej woli.

 OPERATOR zastrzega sobie możliwość zakończenia obowiązywania PROMOCJI, jeżeli z przyczyn technicznych nie będzie miał możliwości podłącze-
nia nowych Uczestników, zamieszczając stosowne oświadczenie w Biurach Obsługi Klienta PETRUS i Telegazecie PETRUS. Niniejszej PROMOCJI 
nie można łączyć z innymi promocjami OPERATORA dotyczącymi świadczenia Usług Dostępu do Internetu. 

3. OPERATOR aktywuje w lokalu ABONENTA usługę PetrusNet, w okresie 30 dni od daty złożenia zamówienia lub w terminie późniejszym ustalonym z 
uczestnikiem PROMOCJI. Koszt aktywacji będzie wynosił:

a. dla zawierających Umowę PN na czas oznaczony 24 miesięcy - 29,90 zł z zastosowaniem ulgi w wysokości 337,87 zł;

b. dla zawierających Umowę PN na czas oznaczony 12 miesięcy - 49,90 zł z zastosowaniem ulgi w wysokości 317,87 zł;

c. dla zawierających Umowę PN na czas nieoznaczony w zakresie pakietu PetrusNet 6M  - 99,90 zł z zastosowaniem ulgi w wysokości 267,87 zł;

4. Uczestnikowi PROMOCJI, począwszy od dnia aktywacji jednego z poniższych pakietów Internetowych, będzie naliczany odpowiadający wybranemu 
Okresowi Umowy abonament miesięczny w Cenie Promocyjnej, wynikającej z następujących Ulg miesięcznych udzielonych ABONENTOWI:

REGULAMIN PROMOCJI 
„Internet  - 2013”

5. W przypadku rozwiązania przez ABONENTA Umowy PN w czasie jej obowiązywania, bądź naruszenia przez niego z jakichkolwiek przyczyn jej postano-
wień i skorzystania przez OPERATORA z przysługującego mu w takich wypadkach prawa wypowiedzenia Umowy PN w trybie natychmiastowym, 
ABONENT w terminie 7 dni od daty rozwiązania Umowy PN zobowiązany będzie do zwrotu na rzecz OPERATORA przyznanych mu ulg aktywacyjnych 
i miesięcznych opisanych w ust. 3 i 4 - pomniejszonych  proporcjonalnie o tę ich część, która przypada na okres od dnia zawarcia Umowy PN lub 
rozpoczęcia OKRESU Promocyjnego do dnia rozwiązania Umowy PN.

6. Ceny Promocyjne wyszczególnione w ust. 4, przysługują ABONENTOWI przez czas obowiązywania Umowy PD opisanej w ust.2. W przypadku rozwią-
zania Umowy PD w trakcie obowiązywania Umowy PN, za usługę PetrusNet naliczane będą standardowe opłaty zgodne z Cennikiem OPERATORA, a 
ABONENT zobowiązany będzie do zwrotu na rzecz OPERATORA przyznanej mu ulgi aktywacyjnej w kwocie obliczonej regułą proporcji opisaną w 
ust.5. Rygorem zwrotu przyznanej ulgi aktywacyjnej objęta jest również rezygnacja ABONENTA z eFaktury w czasie trwania Umowy PN.

7. OPERATOR ma prawo odmówić zawarcia Umowy PN w ramach niniejszej PROMOCJI, w przypadku zalegania przez ABONENTA z opłatami na rzecz 
OPERATORA lub też w sytuacji, kiedy w lokalu ABONENTA brak jest technicznych możliwości uruchomienia przedmiotowej usługi. 

8. Regulamin PROMOCJI „Internet - 2013”, Cennik OPERATORA oraz Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez „Petrus Polska 
Spółka z o. o.” Spółkę komandytowo-akcyjną z siedzibą w Chojnicach stanowią integralną część Umowy PN.

Nazwa pakietu
Internetowego

Okres
Umowy

Cena
Promocyjna

Ulga miesięczna w OKRESIE
Początkowy/Promocyjny

czas n-o.
24 m-ce
12 m-cy
24 m-ce
12 m-cy
24 m-ce
12 m-cy
24 m-ce
12 m-cy

149,10 zł
249,10 zł
239,10 zł
539,10 zł
529,10 zł
699,10 zł
679,10 zł
819,10 zł
799,10 zł

PetrusNet 6M

PetrusNet 12M

PetrusNet 30M

PetrusNet 60M

PetrusNet 160M

49,90 zł
49,90 zł
59,90 zł
59,90 zł
69,90 zł
99,90 zł
119,90 zł

179,90 zł
199,90 zł

,

 Powyższe ceny skalkulowano w oparciu o założenie, iż ABONENT wyraził zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej. Począwszy 
od miesiąca następnego po miesiącu w którym ABONENT dokonał skutecznego cofnięcia takiej zgody, do końca trwania Umowy PN,  OPERATOR do 
Ceny Promocyjnej doliczał będzie kwotę  4,00 zł miesięcznie.


