
Regulamin Promocji poznaj moc światłowodu 2023 

1. Promocja jest organizowana przez nowogrod.NET Sp. z o.o. i skierowana jest do klientów, będącymi osobami 

fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, którzy w trakcie trwania Promocji zawrą umowę na 

usługę dostęp do Internetu z opcją MSNET fiber 100Mb, 300Mb lub 600Mb z opcją faktury  

w postaci elektronicznej. 

2. Promocja trwa od 01.01.2023 do odwołania, jednak nie później niż do 31.12.2023 

3. Promocja jest ograniczona terytorialnie i dotyczy lokalizacji będących w zasięgu sieci światłowodowej.  

Aktualny zasięg sieci dostępny w Biurze Obsługi Klienta lub telefonicznie pod numerem telefonu  684112020. 

4. Klient zawierający umowę w okresie wskazanym w pkt.2 Regulaminu Promocji na zasadach promocyjnych 

zobowiązuje się do korzystania z usługi przez okres minimalny 12 miesięcy. 

5. Dla usługi w okresie minimalnym  Operator udzieli rabatu w opłatach miesięcznych za usługę w wysokości 

zgodnej z poniższymi tabelami: 

Dla zabudowy jednorodzinnej: 

Opcja usługi Abonament miesięczny 
bez promocji 

Abonament miesięczny 
w promocji 

Wysokość miesięcznego 
rabatu 

w abonamencie 

MSNET fiber 100Mb 80,66 zł 50,41 zł 30,25 zł 

MSNET fiber 300Mb 123,00 zł 70,00 zł 53,00 zł 

MSNET fiber 600Mb 190,00 zł 80,00 zł 110,00 zł 

Dla zabudowy wielorodzinnej zgodnie z definicją w pkt.13 Regulaminu Promocji: 

Opcja usługi Abonament miesięczny 
bez promocji 

Abonament miesięczny 
w promocji 

Wysokość miesięcznego 
rabatu 

w abonamencie 

MSNET fiber 300Mb 123,00 zł 50,41 zł 72,59 zł 

MSNET fiber 600Mb 190,00 zł 60,00 zł 130,00 zł 

Abonent mieszkający w zabudowie wielorodzinnej może skorzystać z oferty dla zabudowy jednorodzinnej. 

6. Operator udzieli rabatu na opłatę instalacyjną dla zabudowy jednorodzinnej w wysokości 50% opłaty 

wymienionej w cenniku usługi. Opłata ta na warunkach promocyjnych wynosi 250,00 zł, natomiast  wysokość 

udzielonego rabatu wynosi 250,00zł. Wysokość  udzielonego rabatu w rozbiciu na miesiące wynosi  20,83 zł.  

7. Maksymalna długość przyłącza wykonanego na warunkach promocyjnych nie może przekroczyć 15m  

w przypadku przyłącza ziemnego, 50m dla przyłącza napowietrznego, licząc od najbliższego punktu sieci 

Operatora. 

8. Operator zastrzega prawo odmówienia wykonania przyłącza na warunkach promocyjnych w przypadku 

„skomplikowanej realizacji”, tj. m.in. teren utwardzony kostką polbrukową, granitową, ozdobnymi nasadzeniami 

i innymi elementami trudnymi do odtworzenia, a także innymi elementami powodującymi  nadmiarową 

pracochłonność lub koszty. 

9. W przypadku rozwiązania umowy przed końcem obowiązywania okresu minimalnego przez Klienta, lub przez 

Operatora z winy Klienta, Abonent jest zobowiązany do zwrotu udzielonych rabatów w wysokości 

wyszczególnionej w kolumnie „Wysokość miesięcznego rabatu w abonamencie„ oraz kwoty wymienionej  

w pkt.6 Regulaminu Promocji, jeżeli dotyczy, za każdy miesiąc pozostający do końca okresu minimalnego. 

10. Pozostałe opłaty naliczane są zgodnie z aktualnym cennikiem usługi na dostęp do Internetu MSNET. 

11. Do zapisów nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie zapisy umowy na dostęp do 

Internetu MSNET, a także zapisy Regulaminu świadczenia usług nowogrod.NET. 

12. Promocja może łączyć się z innymi promocjami, o ile nie stanowią one inaczej.  

13. Zabudowa wielorodzinna, tj. budynek posiadający wspólny ciąg komunikacyjny (klatkę schodową) w którym 

znajduje się co najmniej 6 lokali mieszkalnych. 

14. Ceny brutto, zawierają VAT. 


