
Regulamin promocji „SuperNET”
1. Organizatorem Promocji ,,SuperNET” jest firma InterWan Sp.z.o.o. z siedzibą  przy ul. Lazurowa 1, 

05-311 Dębe Wielkie, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy 
XIV Wydział KRS pod numerem KRS 0000544468, o kapitale zakładowym w wysokości 619 000 
PLN  NIP: 822-234-93-74, Regon: 361015909, RPT: 5522. zwana dalej Operatorem lub Dostawcą.  

2. Oferta promocyjna skierowana jest dla nowych abonentów, którzy na dzień 01.02.2017 nie posiadają
trwającej umowy z InterWan.

3. Z Promocji może skorzystać Użytkownik, który zawrze z Operatorem Umowę Promocyjną na czas 
określony 6, 12, lub 24 pełnych Okresów Rozliczeniowych.

4. Brak możliwości technicznych Operatora do świadczenia Usługi we wskazanej lokalizacji, w 
wybranym przez Abonenta wariancie, uniemożliwia zawarcie Umowy Promocyjnej, a jeśli Umowę 
Promocyjną zawarto, powoduje jej wygaśnięcie. Z powyższego tytułu Użytkownikowi nie przysługuje 
jakiekolwiek roszczenie.

5. Promocja jest ograniczona terytorialnie.
6. Promocja trwa od 01.02.2017 r. do odwołania.
7. Operator zastrzega sobie możliwość zakończenia Promocji w dowolnym terminie.
8. W ramach Promocji Abonent otrzymuje Rabat na zamówione usługi. Wysokości opłat 

abonamentowych po rabacie oraz przyznany rabat przedstawione są w tabeli 1 niniejszego 
Regulaminu (wartości brutto), wysokości opłaty aktywacyjnej pakiet po rabacie oraz przyznany rabat 
przedstawione są w tabeli 2 niniejszego Regulaminu (wartości brutto):

Tabela 1. OPŁATY MIESIĘCZNE BRUTTO
Nazwa pakietu Wartość bez

promocji
Przy umowie na 6

miesięcy
Przy umowie na 12

miesięcy
Przy umowie na 24

miesiące
Pakiet 10Mb 59,99 zł 54,99 zł (rabat 5zł) 49,99 zł (rabat 10zł) 39,99 zł (rabat 20zł)

Pakiet 20Mb 69,99 zł 64,99 zł (rabat 5zł) 59,99 zł (rabat 10zł) 49,99 zł (rabat 20zł)

Pakiet 40Mb 89,99 zł 74,99 zł (rabat 15zł) 69,99 zł (rabat 20zł) 59,99 zł (rabat 30zł)

Pakiet 60Mb 109,99 zł 84,99 zł (rabat 25zł) 79,99 zł (rabat 30zł) 69,99 zł (rabat 40zł)

Pakiet 80Mb 129,99 zł 94,99 zł (rabat 35zł) 89,99 zł (rabat 40zł) 79,99 zł (rabat 50zł)

abonamentu Umowa na
Tabela 2. OPŁATY AKTYWACYJNE BRUTTO

Umowa 
abonencka 
bezterminowa 
standardowa

Umowa abonencka na 
okres 6 miesięcy dla 
nowego abonenta.

Umowa abonencka na okres 12
miesięcy dla nowego abonenta.

Umowa abonencka na okres 24 
miesięcy dla nowego abonenta.

799,00 zł 99,00 zł (rabat 700zł) 49,00 zł (rabat 750zł) 1,00 zł (rabat 798zł)
mowa a

9. W ramach Promocji abonentowi przysługuje nocne podwojenie prędkości, wobec wartości 
zapisanych w umowie w godzinach 23.00 – 10.00 w przypadku terminowych opłat abonamentowych.

10. W przypadku braku wpłaty w terminie Bonus zostanie automatycznie wyłączony, ponowne włącznie 
nastąpi w kolejnym miesiącu rozliczeniowym w przypadku terminowej wpłaty. 

11. Godziny rozpoczęcia Bonusu mogą zostać wydłużone bądź skrócone, a nie włączenie Bonusu nie 
jest podstawą do reklamacji

12.  W przypadku jednostronnego rozwiązania Umowy Promocyjnej przez Abonenta lub Operatora, z 
przyczyn leżących po stronie Abonenta (nieprzestrzeganie zasad określonych w Umowie i 
Regulaminie Usług InterWan Sp. z.o.o.), przed upływem okresu, o którym mowa w punkcie 3. 
Regulaminu Promocji, Abonent zostanie obciążony Opłatą Wyrównawczą, w wysokości nie większej 
niż suma przyznanych Rabatów. Rabat stanowi różnicę między cenami standardowymi bez 
promocji, na opłatę aktywacyjną i abonamentową, zawartymi w Cenniku usług InterWan Sp. z.o.o., a
cenami, na opłaty aktywacyjną i abonamentową zawartymi w Regulaminie Promocji.

13. Abonent będzie zobowiązany do uiszczenia Opłaty Wyrównawczej w terminie wskazanym w nocie 
debetowej.

14. Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu, podpisując Umowę/Aneks zawartą w 
ramach Promocji.

15. Regulamin Promocji stanowi integralną część Umowy realizowanej w ramach Promocji.


