
Regulamin i Cennik Promocji korzystania z usług dostępu do sieci komputerowej i sieci Internet, świadczonych przez
RUDZKIE SIECI KOMPUTEROWE Sp. z o.o. z dnia 01.01.2020r. dla umów zawartych na czas określony

Regulamin Promocji dla Usług Internetowych w technologii bezprzewodowej/radiolinia

1. Ogólne warunki Promocji
1.1. Promocja trwa od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. Zastrzegamy prawo do skrócenia czasu obowiązywania Promocji.
1.2. Promocja kierowana jest do wszystkich nowych oraz obecnych, nieobjętych innymi warunkami promocji Abonentów usług świadczonych przez 
Organizatora znajdujących się w zasięgu sieci Organizatora, który zawrze Umowę Promocyjną na czas określony 24 pełnych Okresów Rozliczeniowych, 
składając zamówienie na Usługę/Usługi będące przedmiotem Umowy zawieranej z Dostawcą na podstawie niniejszych Szczegółowych Warunków Promocji. 
1.3. Dostępność poszczególnych usług wymienionych w niniejszym Regulaminie i Cenniku Promocji ograniczona terytorialnie i uzależniona od możliwości
technicznych w określonej lokalizacji.
1.4.  Dostawca  zastrzega  sobie  możliwość  zwiększenia  przepustowości  łącza  internetowego,  w czasie  trwania  umowy,  wraz  ze  zmianą  obowiązujących
standardów usług internetowych.
1.5. Wszystkie ceny podane w niniejszym dokumencie są cenami brutto.

2. Definicje
2.1. Usługa Internetowa (Internet) – usługa stałego dostępu do Internetu
2.2. Usługa telewizyjna (TV) – usługa dostępu do zasobów Cyfrowej Telewizji Kablowej.
2.3. Nowy Abonent – Abonent, który nie posiada obowiązującej Umowy w zakresie Usługi, na którą ma być zawarta nowa Umowa.
2.4. Abonent - osoba, która zawarła z Dostawcą umowę abonencką
2.5. e-FAKTURA - faktura w wersji elektronicznej przesyłana na adres e-mail, zawierająca takie same informacje i posiadająca taką samą moc prawną jak
faktura w wersji papierowej.
2.5.  Pakiet  Usług  (Pakiet)  –  Usługa  Internetowa  wraz  z  Usługą  „TARYFA NOCNA”  i  "IP  PUBLICZNE"  w  wybranych  pakietach  Usług  AirMax
SILVER,AirMax GOLD,AirMax PLATYNA, zakupione łącznie na warunkach niniejszej Promocji;
Usługi świadczone są przez Dostawcę w tej samej lokalizacji.
2.6. Opłata instalacyjna (aktywacyjna)- opłata, którą Abonent ponosi za instalację urządzeń i aktywacje/uruchomienie usługi. Dostawca w ramach zawartej
umowy, udostępnia abonentowi wszystkie niezbędne urządzenia potrzebne do świadczenia usługi.
2.7. Usługa „WYSYŁAJ SZYBCIEJ XXL” –  podwojenie (upload) dotychczasowej szybkości transferu danych wysyłanych od Abonenta do sieci Internet.
2.8. Usługa „TARYFA NOCNA” - zwiększenie dotychczasowej szybkości transferu pobieranych danych z sieci Internet do Abonenta w godzinach
od 00:00 do 9:00.
2.9. Usługa "IP PUBLICZNE" - utrzymanie niezmiennego adresu IP z klasy publicznej. Usługa "IP PUBLICZNE" jest integralną częścią Usługi Internetowej
2.10. Dostawca - RUDZKIE SIECI KOMPUTEROWE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Rudzie Śląskiej, ul. Pokoju 14, 41-709 Ruda
Śląska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000369012, NIP 641-251-00-73, REGON 241769001.

3. Opłaty Abonamentowe
3.1. W ramach niniejszej Promocji obniżamy opłaty abonamentowe za korzystanie z Usług, zgodnie z pkt poniżej.
3.1.1. obniżenie opłaty abonamentowej za Usługę Internetową na warunkach zawartych w niniejszym Regulaminie i Cenniku Promocji (zgodnie z Tabela 1)
- cena usługi wyrażona jest w wysokości obniżonej (ceny brutto), wysokość rabatu wskazana jest w Cenniku Promocji w Tabeli Rabatów (Tabela 3) przy
czym jest ona zależna od wybranej opcji usługi i czasu, na jaki umowa została zawarta.
3.1.2. w przypadku wyboru Rachunku w formie elektronicznej (e-FAKTURY) udzielamy dodatkowego rabatu na abonament za Usługę Internetową
w wysokości 5,00 zł w każdym Okresie Rozliczeniowym korzystania z e-FAKTURY na warunkach zawartych w niniejszym Regulaminie i Cenniku Promocji
(zgodnie z Tabela 2) - cena usługi wyrażona jest w wysokości obniżonej (ceny brutto), wysokość rabatu wskazana jest w Cenniku Promocji w Tabeli Rabatów
(Tabela 3) przy czym jest ona zależna od wybranej opcji usługi i czasu, na jaki umowa została zawarta.
3.1.3. obniżenie Opłaty instalacyjnej dla nowych Abonentów – obniżona do kwoty 58,00 zł brutto dotyczy umów zawieranych na czas określony 24 miesięcy -
wartość korzyści rabatowej - 241 zł brutto jednorazowo,
3.1.4. obniżenie opłaty abonamentowej dla nowych jak i stałych Abonentów za Usługę „IP PUBLICZNE” do kwoty 0 zł brutto (0,00 zł netto) dotyczy umów
zawieranych na czas określony 12 miesięcy lub 24 miesięcy - wartość korzyści rabatowej – 10,00 zł brutto miesięcznie, Usługa "IP PUBLICZNE" jest
integralną częścią promocji, rezygnacja nie oznacza braku naliczania opłaty.
3.1.5. obniżenie opłaty abonamentowej dla nowych jak i stałych Abonentów za Usługę „TARYFA NOCNA” do kwoty 0 zł brutto (0,00 zł netto) dotyczy
umów zawieranych na czas określony 12 miesięcy lub 24 miesięcy - wartość korzyści rabatowej – 10,00 zł brutto miesięcznie, Usługa "TARYFA NOCNA"
jest integralną częścią promocji, rezygnacja nie oznacza braku naliczania opłaty.

Cennik Promocji:
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Okres obowiązywania umowy

AirMax SILVER 24 okresów rozliczeniowych 99,00 zł 54,00 zł
AirMax GOLD 24 okresów rozliczeniowych 109,00 zł 59,00 zł

AirMax PLATYNA 24 okresów rozliczeniowych 119,00 zł 64,00 zł
AirMax SILVER 12 okresów rozliczeniowych 99,00 zł 54,00 zł
AirMax GOLD 12 okresów rozliczeniowych 109,00 zł 59,00 zł

AirMax PLATYNA 12 okresów rozliczeniowych 119,00 zł 64,00 zł

T abela 1. Cennik Usług dla umów zawieranych na czas określony bez e-FAKT URY (cena usługi wyrażona jest  w wysokości obniżonej) 

Opcja Usługi
Internetowej

Miesięczna opłata 
bez Promocji 

Miesięczna Opłata
w Promocji 

(w Okresie Zobowiązania)



Regulamin i Cennik Promocji korzystania z usług dostępu do sieci komputerowej i sieci Internet, świadczonych przez
RUDZKIE SIECI KOMPUTEROWE Sp. z o.o. z dnia 01.01.2020r. dla umów zawartych na czas określony

4. Opłaty Wyrównawcze
4.1. W przypadku podpisania Umowy na czas określony 24 Okresów Rozliczeniowych w ramach niniejszej Promocji udzielone zniżki są:
4.1.1. W zależności od wybranego Pakietu Usług, różnicą między miesięczną opłatą abonamentową opisaną w Cenniku dla poszczególnych Usług
a promocyjnymi opłatami miesięcznymi opisanymi w pkt 3.1.1. lub 3.1.2. oraz pkt 3.1.4. .
4.1.2. W zależności od wybranego Pakietu Usług, różnicą między jednorazową opłatą instalacyjna opisaną w Cenniku dla poszczególnych Pakietów Usług
a promocyjną jednorazową opłatą instalacyjna opisaną w pkt 3.1.3.
Cenniki Usług oferowanych w ramach Promocji dostępne są na www.rsknet.pl.
4.2. W przypadku rozwiązania Umowy zawartej na czas określony przez Abonenta lub przez Dostawcę, z przyczyn leżących po stronie Abonenta, przed
upływem 24 pełnych Okresów Rozliczeniowych, Abonent zostanie obciążony Opłatą Wyrównawczą w wysokości nie większej niż suma przyznanych rabatów
opisanych w pkt 4.1.1. i pkt 4.1.2. powyżej.
4.3. Opłata Wyrównawcza będzie naliczana proporcjonalnie do okresu, jaki pozostał do końca trwania Umowy, przy czym maksymalna kwota, jaka może
zostać naliczona (zgodnie z Tabela 4), wynosi:

4.4. Opłata Wyrównawcza nie podlega podatkowi VAT.
4.5. Abonent będzie zobowiązany do uiszczenia Opłaty Wyrównawczej w terminie wskazanym w nocie debetowej.

5. Pozostałe postanowienia
5.1. Po zakończeniu okresu lojalnościowego wskazanego w pkt 1.2. Umowa ulega przedłużeniu na czas nieokreślony bez zmiany wysokości opłat,
chyba, że Abonent na co najmniej 30 dni przed datą upływu okresu obowiązywania Umowy złoży w siedzibie Dostawcy lub listownie pisemne oświadczenie
o braku woli przedłużenia Umowy.
5.2. Korzyści uzyskane z niniejszej promocji nie kumulują się z korzyściami, jakie Abonent uzyskał z innych promocji. W razie nie dającej się usunąć 
sprzeczności, stosuje się rabat korzystniejszy dla Abonenta.
5.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie i Cenniku Promocji ma zastosowanie REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG 
TELEKOMUNIKACYJNYCH świadczonych przez RUDZKIE SIECI KOMPUTEROWE.
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Okres obowiązywania umowy

AirMax SILVER 24 okresów rozliczeniowych 99,00 zł 49,00 zł
AirMax GOLD 24 okresów rozliczeniowych 109,00 zł 54,00 zł

AirMax PLATYNA 24 okresów rozliczeniowych 119,00 zł 59,00 zł
AirMax SILVER 12 okresów rozliczeniowych 99,00 zł 49,00 zł
AirMax GOLD 12 okresów rozliczeniowych 109,00 zł 54,00 zł

AirMax PLATYNA 12 okresów rozliczeniowych 119,00 zł 59,00 zł

T abela 2. Cennik Usług dla umów zawieranych na czas określony z rabatem za e-FAKT URĘ (cena usługi wyrażona jest  w wysokości obniżonej) 

Opcja Usługi
Internetowej

Miesięczna opłata 
bez Promocji 

Miesięczna Opłata
w Promocji 

(w Okresie Zobowiązania)

T abela 3. T abela rabatów (wysokość rabatu jest  zależna od wybranej opcji usługi i czasu, na jaki umowa została zawarta)

Okres obowiązywania umowy

AirMax SILVER 24 okresów rozliczeniowych 45,00 zł 50,00 zł
AirMax GOLD 24 okresów rozliczeniowych 50,00 zł 55,00 zł

AirMax PLATYNA 24 okresów rozliczeniowych 55,00 zł 60,00 zł
AirMax SILVER 12 okresów rozliczeniowych 45,00 zł 50,00 zł
AirMax GOLD 12 okresów rozliczeniowych 50,00 zł 55,00 zł

AirMax PLATYNA 12 okresów rozliczeniowych 55,00 zł 60,00 zł

Opcja Usługi
Internetowej

Rabat miesięczny
bez e-FAKT URY

Rabat miesięczny
za e-FAKT URĘ

T abela 4. Opłaty wyrównawcze dla poszczególnych wariantów usług

Opcja Usługi Internetowej

AirMax SILVER 839,00 zł 899,00 zł
AirMax GOLD 899,00 zł 959,00 zł

AirMax PLATYNA 959,00 zł

bez e-FAKTURY
24 m-c

z rabatem za
E-FAKTURĘ

24 m-c

bez e-FAKTURY
12 m-c

z rabatem za
E-FAKTURĘ

12 m-c

1 138,00 zł 1 258,00 zł
1 258,00 zł 1 378,00 zł
1 378,00 zł 1 498,00 zł 1 019,00 zł


