
Regulamin promocji 

„Internet GMINA” 

 

1. Organizatorem Promocji „Internet Gmina” jest firma P.P.H. RENE Wiesław Kolatowicz 76-200 
Słupsk ul. Kotarbińskiego 6A, posiadająca nr NIP 839-000-37-88, zwana dalej Operatorem lub 
Dostawcą.  

2. Uczestnikami Promocji mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, które w okresie trwania Promocji złożą 
zamówienie na usługę dostępu do Usług Operatora. 

3. Promocja jest ograniczona terytorialnie do budynków wielorodzinnych podłączonych drogą kablową 
w Gminie Słupsk. Szczegółowa lista lokalizacji objętych promocją znajduje się na stronie Operatora 
http://www.rene.com.pl lub w siedzibie firmy.  

4. Promocja trwa od 01.06.2019 do odwołania.  

5. Operator zastrzega sobie Możliwość zakończenia Promocji w dowolnym terminie.  

6. W budynkach w zabudowie jednorodzinnej przyjmuje się dopłatę w wysokości 10 zł brutto do 
abonamentu za utrzymanie łącza. Jako zabudowę jednorodzinna przyjmuje się budynki w której 
wydzielone są mniej niż cztery odrębne lokale. 

7. Promocja polega na udostępnieniu Abonentom Usługi przez Operatora w cenach promocyjnych tj:  

 

INTERNET: 

Opłaty za Internet bez wykupionej usługi TV 

 24 m-c  
(Aktywacja 1 zł) 

12 m-c  
(Aktywacja 60 zł) 

6 m-c    
(Aktywacja 99 zł) 

Internet Gmina 25 Mbps / 5 Mbps* 29,99 zł 35,99 zł 40,99 zł 

Internet Gmina 50 Mbps / 5 Mbps 39,99 zł 45,99 zł 50,99 zł 

Internet Gmina 100 Mbps / 20 Mbps 49,99 zł 55,99 zł 60,99 zł 

Internet Gmina 200 Mbps / 30 Mbps 59,99 zł 65,99 zł 70,99 zł 

Internet Gmina 300 Mbps / 60 Mbps 69,99 zł 75,99 zł 80,99 zł 

Internet Gmina 600 Mbps / 60 Mbps 79,99 zł 85.99 zł 90,99 zł 

*- Pakiet dostępny tylko dla przedłużających umowę z dotychczasowym abonamentem do 30zł. 

 

Opłaty za Internet z wykupioną usługa TV 

 24 m-c  
(Aktywacja 1 zł) 

12 m-c  
(Aktywacja 60 zł) 

6 m-c    
(Aktywacja 99 zł) 

Internet Gmina 25 Mbps / 5 Mbps* 15 zł 20 zł 25 zł 

Internet Gmina 50 Mbps / 5 Mbps 25 zł 30 zł 35 zł 

Internet Gmina 100 Mbps / 20 Mbps 35 zł 40 zł 45 zł 

Internet Gmina 200 Mbps / 30 Mbps 45 zł 50 zł 55 zł 

Internet Gmina 300 Mbps / 60 Mbps 55 zł 60 zł 65 zł 

Internet Gmina 600 Mbps / 60 Mbps 65 zł 70 zł 75 zł 

*- Pakiet dostępny tylko dla przedłużających umowę z dotychczasowym abonamentem do 30zł.  

 

Telefon: 

 

 Umowa na czas 

nieokreślony 

Umowa na 24 m-c, 

12m-c, 6m-c 

Opłata gdy Abonent 

posiada więcej niż 

jedna usługę 

MINI 35 zł 25 zł 15 zł 

POLSKA 45 zł 39 zł 29 zł 

EUROPA 60 zł 49 zł 39 zł 

 

 

http://www.rene.com.pl/


TV: 
Nazwa Pakietu Okres Zobowiązania: 

12 miesiące 
Okres Zobowiązania: 

24 miesiące 

MINI 24,99 zł 24,99 zł 

Podstawowy 49,99 zł 49,99 zł 

 
 

8. Promocja wiąże się z przyznaniem następujących ulg (w stosunku do oferty standardowej): 
1) Ulgi w zakresie opłaty aktywacyjnej lub opłaty za aktywację i instalację, w wysokości określonej 

w tabeli: 

 Cena podstawowa 
Aktywacji 

Cena w promocji 
aktywacji 

Przyznany upust 
 

Aktywacja nowej 
umowy na okres 24m-c 

350 zł 1 zł 349 zł 

Aktywacja nowej 
umowy na okres 12m-c 

350 zł 60 zł 290 zł 

Aktywacja nowej 
umowy na okres 6m-c 

350 zł 99 zł 251 zł 

Aktywacja przy zmianie 
umowy 

350 zł 0 zł 350 zł 

2) Ulgi miesięcznej w opłacie abonamentowej  wysokości różnicy opłaty określonych w cenniku 
telekomunikacyjnym a cenami określonymi w tabelach w pkt 7 niniejszego regulaminu 
Wysokość ulgi określona jest także w umowie abonenckiej 

9. W czasie trwania Umowy Abonent nie może zmienić usług objętych Umową na usługi o niższej 
opłacie abonamentowej. 

10. W czasie trwania Umowy Abonent może skorzystać z innych ofert promocyjnych pod warunkiem 
spełnienia następujących warunków: 

1) Zachowanie pkt. 9 niniejszego regulaminu. 

2) Czas trwania nowej umowy nie może być krótszy od czasu pozostałego do końca 
minimalnego okresu trwania starej umowy opisanej przez ten regulamin  

3) Minimalny czas trwania nowej umowy określa nowy regulamin/umowa. 

11. W okresie trwania Umowy na czas określony, Abonent może skorzystać z zawieszenia usługi, 
jednak nie więcej niż 6 miesięcy w roku. Czas trwania Umowy zostanie przedłużony o okres 
zawieszenia usługi. 

12. W przypadku jednostronnego rozwiązania Umowy Promocyjnej przez Abonenta lub Operatora z 
przyczyn leżących po stronie Abonenta przed upływem wygaśnięcia Umowy, Abonent zostanie 
obciążony następującymi karami umownymi : 

          1) karą umowną w wysokości określonej w tabeli z pkt 8, związaną z przyznaną w  
              ramach Promocji ulgą w zakresie opłaty aktywacyjnej i instalacyjnej,    
              pomniejszoną o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia  
             umowy do dnia jej rozwiązania, 
oraz 
          2) karą umowną w wysokości przyznanej ulgi w ramach Promocji w zakresie opłaty 

abonamentowej (wysokość ulgi jest to różnica abonamentu miedzy stawką cennikową a 
promocyjna), pomniejszoną o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy lub 
aneksu do umowy do dnia jej rozwiązania. 

13. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem mają zastosowanie postanowienia 
Umowy/Regulaminu Usług operatora. 

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

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


