
Dostawca: Przedsiębiorstwo PROMAX sp. j. Zofia Fórmanek-Okrój, Wiesław Okrój z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (63-400) przy ul. Wolności 19, NIP 622-010-61-52, REGON 

250502363, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 

0000087709, tel./fax: 62 735 31 11, e-mail: biuro@promax.media.pl.  

 

Regulamin oraz cennik Promocji: „NET Mobilny” 

 

 

 

 

§1 [Postanowienia ogólne] 

1. Regulamin Promocji „NET Mobilny” (zwany dalej Regulaminem promocji) określa zasady korzystania z promocyjnych warunków Usługi dostępu do 

Internetu mobilnego (dalej: usługi promocyjne lub Promocja), świadczonej przez Dostawcę. 

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem promocji świadczenie usług promocyjnych podlega zasadom opisanym w Umowie 

abonenckiej oraz w aktualnych: Regulaminie świadczenia Usług dostępu do Internetu mobilnego (dalej: Regulamin). 

3. Wszystkie ceny podane w Regulaminie promocji są cenami brutto. 

 

§2 [Warunki Promocji] 

Promocyjne warunki Usługi dostępu do Internetu mobilnego dla podmiotów, które nie korzystały wcześniej z usługi internetu mobilnego Dostawcy                

i w okresie od dnia 2 sierpnia 2021 r. do odwołania złożą Zamówienie na świadczenie usług promocyjnych: 

 

a)  Aktywacja Karty SIM/USIM – 10 zł (cena zawiera upust w wysokości 250 zł); 

b) Sprzedaż Modemu: 

 dla Abonentów korzystających z co najmniej jednej z Usług  - 10 zł (cena zawiera upust w wysokości 190 zł). 

 

§3  [Opłaty za korzystanie z usługi Internetu mobilnego] 
 

Nazwa 

pakietu 

Limit 

danych 

Abonament miesięczny 

dla Abonentów 1 korzystających   

z co najmniej jednej z  Usług stacjonarnych  

(w tym stacjonarnej w technologii bezprzewodowej) w PROMAX 
dla innych podmiotów (w tym abonenci, 

którym upłynął okres obowiązywania 

promocji) – cena cennikowa 
Opcja 

Abonament Upust w 

skali 

miesiąca 

Upust w skali 12 

miesięcy 

Suma 

abonamentów Miesiące Kwota 

S 2 GB  
1-2 1,00 zł 38,90 zł 

376,80 zł 102,00 zł  39,90 zł 
3-12 10,00 zł 29,90 zł 

M 6 GB  
1-2 1,00 zł 58,90 zł 

516,80 zł 202,00 zł  59,90 zł 
3-12 20,00 zł 39,90 zł 

L 10 GB  
1-2 1,00 zł 88,90 zł 

776,80 zł 302,00 zł  89,90 zł 
3-12 30,00 zł 59,90 zł 

XL 20 GB  
1-2 1,00 zł 108,90 zł 

916,80 zł 402,00 zł  109,90 zł 
3-12 40,00 zł 69,90 zł 

 
1 Abonentem w rozumieniu niniejszego zapisu jest podmiot, który w momencie zawierania Umowy o świadczenie Usługi dostępu do Internetu mobilnego 

korzysta z co najmniej jednej z usług Operatora. W przypadku wygaśnięcia Umów o świadczenie Usług warunkujących niższy Abonament w ramach danego 

Pakietu, Abonent będzie zobowiązany do uiszczania odpowiedniego Abonamentu zgodnie z niniejszym regulaminem promocji, począwszy od Okresu 

rozliczeniowego następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym wygasły te Umowy. 

 

Miesiąc aktywacyjny bez opłat. 

 

 

 

Adres świadczenia Usługi (Lokal)  

Numer Umowy abonenckiej / nr Abonenta  

Data podpisania Umowy / zmiany warunków 

umowy 
 

Regulamin zawarty: 

 na odległość 

 w lokalu przedsiębiorstwa PROMAX 

 poza lokalem przedsiębiorstwa PROMAX 

 Data, od której obowiązują warunki promocyjne 

objęte postanowieniami Regulaminu promocji: 
 

 Umowa o świadczenie usług promocyjnych jest zawierana pod warunkiem zawieszającym zweryfikowania przez Operatora czy istnieją 

warunki techniczne do jej świadczenia w Lokalu oraz zrealizowania przyłączenia Lokalu do Sieci Operatora w terminie nie dłuższym niż 60 dni 

od dnia podpisania niniejszego Regulaminu promocji (w braku zrealizowania przyłączenia w tym terminie umowa o świadczenie usług 

promocyjnych nie dochodzi do skutku). Aktywacja usług promocyjnych nastąpi niezwłocznie po dokonaniu przyłączenia do Sieci Operatora. 

Naliczanie Abonamentu za usługi promocyjne nastąpi od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego od momentu aktywacji usług 

promocyjnych. Powyższe postanowienia dotyczące zawarcia Umowy o świadczenie usług promocyjnych mają pierwszeństwo zastosowania              

w zakresie, w jakim nie dają się pogodzić z pozostałymi warunkami niniejszego Regulaminu promocji lub innych dokumentów mających 

zastosowanie do Umowy, w tym samej Umowy. 

mailto:biuro@promax.media.pl


§4   [Opłaty dodatkowe]  

1. Szczegółowy wykaz wykonanych Usług - 25,00 zł (za jeden Okres rozliczeniowy) 

2. Blokada karty SIM/USIM na żądanie Abonenta - bezpłatnie 

3. Dodatkowe jednorazowe Pakiety transmisji danych   

 

 

 

 

 

4. ponowna aktywacja Karty SIM/USIM w przypadku utraty dotychczasowej Karty SIM/USIM, za którą odpowiedzialności nie ponosi 

Dostawca – 25,00 zł  

 
 

§5   [Obsługa serwisowa] 

1. Podstawowa obsługa serwisowa - w ramach Abonamentu 

2. Interwencja serwisu technicznego z przyczyn, za które odpowiedzialności nie ponosi Dostawca - 25,00 zł 

3. Opłata za wznowienie świadczenia Usług, po ich zawieszeniu na wniosek Abonenta - 25,00 zł 

 
Ceny zawierają podatek VAT. 
 

§5   [Pozostałe warunki Promocji] 

1. Umowa zawierana jest na okres 12 pełnych miesięcy kalendarzowych (minimalny okres do skorzystania z warunków promocyjnych).  

2. Promocja obejmuje wyłącznie Konsumentów nie posiadających zaległości finansowych wobec Operatora.  

3. W okresie obowiązywania Umowy, Abonent nie jest uprawniony do zawieszenia korzystania z usług promocyjnych.  

4. W przypadku wygaśnięcia zawartej Umowy abonenckiej Abonent zobowiązany jest do zwrotu Karty SIM/USIM, zgodnie z postanowieniami 

Regulaminu, pod wskazanymi tam rygorami, z zastrzeżeniem szczególnych postanowień dotyczących odstąpienia od Umowy zawartych 

w pouczeniu, stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu promocji. 

5. Na zasadach szczegółowo określonych w pouczeniu o odstąpieniu od Umowy na warunkach promocyjnych stanowiącym załącznik do niniejszego 

Regulaminu promocji (dotyczy Umów zawartych z Konsumentem poza lokalem przedsiębiorstwa Dostawcy lub na odległość), Konsument, który 

zawarł Umowę na niniejszych warunkach promocyjnych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Dostawcy, może w terminie 14 dni od jej 

zawarcia odstąpić od Umowy w zakresie dotyczącym niniejszych warunków promocyjnych bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, 

z wyjątkiem kosztów wskazanych w pouczeniu. 

6. W okresie obowiązywania Umowy, Abonent nie jest uprawniony do zawieszenia korzystania z usług promocyjnych. 

7. Zasady zwrotu przez Abonenta udzielonych mu ulg w przypadku naruszenia warunków promocji określone zostały w Umowie lub Regulaminie.  

8. Zasady zwrotu przez Abonenta udzielonych mu ulg w przypadku naruszenia warunków promocji określone zostały w Umowie lub Regulaminie. 

9. Od dnia wejścia w życie zmian objętych niniejszym dokumentem, załączone wzorce umowne, w tym regulamin, znajdą zastosowanie do wszystkich 

usług świadczonych przez Operatora na rzecz Abonenta, w zakresie objętym ich postanowieniami.  
 

 
 

………………………………………………. ………………………………………………. 
imię i nazwisko Abonenta (czytelnie) imię i nazwisko Przedstawiciela Operatora (czytelnie) 

 

 

Pakiet 0,5 GB 1 GB 2 GB 10 GB 

Miesięczny Abonament 9,90 zł 19,90 zł 29,90 zł 49,90 zł 


