
                                      Regulamin Promocji „Witaj w ZETO” 
(dalej również jako ,,Regulamin Promocji’’) 

 
 

1. Organizatorem promocji pod nazwą ”Witaj 

w ZETO” (dalej również jako ,,Promocja’’) 

jest Dostawca usług - ZETO S.A. z siedzibą 

w Tarnowie przy ul. Przemysłowej 6, 33-100 

Tarnów, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS nr 

0000032836, NIP: 873-000-51-78, REGON: 

85001227 (zwana dalej „Dostawcą usług”). 

2. Przedmiotem promocji jest świadczenie 

usługi dostępu do Internetu na rzecz nowych 

Abonentów lub dotychczasowych 

Abonentów, którzy przedłużą Umowę na 

warunkach określonych Regulaminem 

Promocji, zgodnie z Cennikiem Promocji 

będącym Załącznikiem nr 1 do Regulaminu 

Promocji („Cennik Promocji”). 

3. Regulamin Promocji wchodzi w życie 

z dniem 01.02.2021 r. i obowiązuje do dnia 

odwołania przez Dostawcę Usług. 

4. W przypadku zawarcia przez Abonentów 

Umowy na warunkach Promocji, Abonenci 

zobowiązani będą do uiszczania niższej 

opłaty abonamentowej, w tym z dodatkową 

promocją przez ilość miesięcy wskazaną w 

Tabeli 1 Cennika Promocji, niższej opłaty 

aktywacyjnej oraz niższej opłaty 

instalacyjnej („Promocja”). 

5. Promocja jest ograniczona terytorialnie do 

przyłączy w rejonach działania Dostawcy 

usług, na których istnieją możliwości 

techniczne, a także nie ma przeszkód 

formalnych do świadczenia usługi dostępu 

do Internetu w danej taryfie lub pakietu 

Usług. 

6. Z Promocji wyłączeni są Abonenci 

posiadający zaległości płatnicze wobec 

Dostawcy usług lub posiadający niejasny 

i nieudokumentowany stan prawny Lokalu 

lub w inny sposób nie spełniający wymagań 

wynikających z Regulaminu Promocji lub 

Umowy lub Regulaminu świadczenia usług 

telekomunikacyjnych Dostawcy usług. 

7. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest: 

a) zawarcie umowy z Dostawcą usług na 

czas określony, 

b) wybranie usługi zgodnie z Cennikiem 

Promocji, 

c) uiszczenie promocyjnej opłaty 

aktywacyjnej i instalacyjnej, zgodnie z 

Cennikiem Promocji, 

d) wyrażenie przez Abonenta zgody na 

przesyłanie faktur przez Dostawcę usług 

za świadczone usługi telekomunikacyjne 

drogą elektroniczną; Abonent deklarując 

chęć otrzymywania faktur drogą 

elektroniczną przy zawieraniu Umowy 

w ramach Promocji jest zobowiązany 

podać adres mailowy niezbędny do 

przesyłania korespondencji drogą 

elektroniczną.  

8. Cennik Promocji określa ceny Usług dla 

Usług świadczonych w ramach Promocji. 

9. W przypadku: 

a) wyrażenia zgody przez Abonenta na 

przesyłanie faktur przez Dostawcę usług 

za świadczone Usługi drogą elektroniczną, 

Abonent otrzymuje dodatkowy rabat 

w wysokości 5 zł odliczany od miesięcznej 

wysokości opłaty abonamentowej, przy 

czym rabat ten wygasa w przypadku 

rezygnacji przez Abonenta z dostarczania 

faktur drogą elektroniczną w trakcie 

trwania Umowy, począwszy od pierwszego 

Okresu rozliczeniowego przypadającego 

po Okresie rozliczeniowym, w którym 

nastąpiła rezygnacja, 

b) terminowej płatności faktur przez 

Abonenta, przez co rozumieć należy 

uiszczenie opłat w wysokości i w terminie 

wynikających z faktur, Abonent otrzymuje 

dodatkowy rabat w wysokości 5 zł, przy 

czym w przypadku opóźnienia w płatności 

w danym Okresie rozliczeniowym, 

Abonent traci prawo do rabatu w 

następnym Okresie rozliczeniowym; 

niniejszy rabat odnawia się w przypadku 

dokonania przez Abonenta terminowej 

płatności w dalszych Okresach 

rozliczeniowych, począwszy od Okresu 

rozliczeniowego następującego po 

Okresie rozliczeniowym, za który Abonent 

dokonał terminowej płatności. 

 

 

10. Skorzystanie z Promocji nie wyklucza 

korzystania przez Abonenta z innych 



Promocji dostępnych w ofercie Dostawcy 

usług, chyba, że warunki czy regulaminy 

tych ofert promocyjnych stanowią inaczej. 

11. Przez  okres  trwania  Umowy  Abonenci 

zobowiązani  będą  do utrzymania  usług  

wybranych  w ramach Promocji oraz do 

terminowego uiszczania Abonamentu. 

12. W przypadku rozwiązania Umowy przez 

Abonenta lub przez Dostawcę usług z winy 

Abonenta przed upływem okresu na jaki 

została zawarta Umowa, Abonent 

zobowiązany będzie do zwrotu przyznanej 

mu Ulgi, w wysokości określonej Cennikiem 

Promocji, pomniejszonej o proporcjonalną 

wysokości Ulgi za okres od dnia zawarcia 

Umowy do dnia jej rozwiązania. 

13. Prędkości przypisane w Taryfach Usługi 

określają maksymalne prędkości transmisji 

download/upload, tj. do/od komputera 

Abonenta. Prędkości zwykle dostępne, 

deklarowane i minimalne określane są 

zgodnie z postanowieniami  Regulaminu 

Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych. 

14. Wszelkie opłaty w Cenniku Promocji 

określone są w kwocie brutto. 

15. Dostawca usług zastrzega sobie prawo do 

zmiany lub odwołania Promocji w każdym 

czasie bez podawania przyczyny, 

z zastrzeżeniem, iż zmiana lub odwołanie 

nie wpływa na prawa i obowiązki uprzednio 

nabyte przez Abonenta. Informacja 

o zmianie lub odwołaniu zostanie 

opublikowana na stronie internetowej 

Dostawcy usług lub w inny sposób podana 

do wiadomości publicznej. 

16. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane 

w treści Regulaminu Promocji dużą literą 

i nie zdefiniowane w Regulaminie Promocji 

należy rozumieć zgodnie z ich definicją 

zawartą odpowiednio w Regulaminie 

świadczenia Usług Telekomunikacyjnych, 

Umowy lub Cenniku Dostawcy usług.  

17. W sprawach nieuregulowanych treścią 

Regulaminu Promocji stosuje się 

odpowiednio postanowienia dokumentów 

wskazanych w pkt 16 powyżej.  

18. W przypadku rozbieżności pomiędzy 

postanowieniami Regulaminu Promocji, a 

postanowieniami dokumentów wskazanych 

w pkt. 16 powyżej, postanowienia 

Regulaminu Promocji i Cennika Promocji 

będą miały charakter nadrzędny.



Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji  „Witaj w ZETO ” 

 

CENNIK PROMOCJI ,,Witaj w ZETO ’’ 

Tabela 1 – Ulgi i rabaty w opłacie abonamentowej 

 

l.p. Taryfa 
Usługi 

(prędkość 
wyrażona 
w Mbit/s) 

 

Ilość  

miesięcy z 
dodatkow

ą 

promocją 

Czas trwania Umowy 24 miesiące Suma Ulgi 
promocyjnej 

w opłacie 
abonamentowej 

za cały okres 
trwania umowy 

Opłata miesięczna z Ulgą i  rabatem za e-
fakturę 

oraz rabatem za terminową płatność 

Miesięczna opłata 
abonamentowa 

bez Ulgi 

Miesięczna 
opłata 

abonamentowa z 
Ulgą 

 

Miesięczna opłata 
abonamentowa z 

Ulgą w 
miesiącach z 
dodatkową 
promocją 

W miesiącach z 
dodatkową 
promocją 

W 
pozostałych 
miesiącach 

okresu trwania 
umowy (czas 
określony) 

1. 100/20 

 
3 

 
85 zł 

 
65 zł 

 
39 zł 

 
558 zł 

 
29 zł 

 
55zł 

2. 300/60 6 95 zł 75 zł 49 zł 636 zł 39 zł 65 zł 

3. 600/120 9 105 zł 85 zł 59 zł 714 zł 49 zł 75 zł 
4. 1000/200 9 115 zł 95 zł 69 zł 714 zł 59 zł 85 zł 

 

Tabela 2 – Ulgi w aktywacji i instalacji 

 

l.p. 
Taryfa 
Usługi 

(prędkość 
wyrażona 
w Mbit/s) 

 

Opłata aktywacyjna 
(jednorazowa) 

Wysokość 
Ulgi w aktywacji 

Opłata instalacyjna 
(jednorazowa) 

Wysokość 
Ulgi w instalacji 

bez Ulgi z Ulgą bez Ulgi z Ulgą 

1. 100/20 
 

949 zł 149 zł 800 zł 699 zł 99 zł 600 zł 

2. 300/60 949 zł 99 zł 850 zł 699 zł 99 zł 600 zł 

3. 600/120 949 zł 49 zł 900 zł 699zł 99 zł 600 zł 

4. 1000/200 949 zł 1 zł 948 zł 699 zł 99 zł 600 zł 

Tabela 3 – Suma przyznanych ulg 

 

l.p. 
Taryfa Usługi 

(prędkość 
wyrażona w 
Mbit/s) 

 

Suma przyznanych ulg za 
opłaty abonamentowe, 
instalację i aktywację 

Ulga promocyjna 
za jeden miesiąc 
trwania umowy 

1. 100/20  1958 zł  81,59 zł 

2. 300/60 2086 zł 86,92 zł 

3. 600/120 2214 zł 92,25 zł 

4. 1000/200 2262 zł 94,25 zł 

 
 


