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  Promocja Radio Plus 2020 
 

Stacjonarny, bezprzewodowy dostęp do sieci Internet.  
  

01-12-2019 

INTERNET z Wi-Fi 

taryfa 
prędkość* abonament UMOWA TERMINOWA 12 MIESIĘCY instalacja  

i aktywacja pobieranie/wysyłanie 1-szy miesiąc  11 miesięcy po 12 miesiącach  

MINI-net  do 2,5 / 0,5 Mb/s 

1,00 

39,90 

umowa 
bezterminowa  
z zachowaniem 

cen  

49,90 + 1,00 

MIDI-net do 5 / 1  Mb/s 49,90 

MAXI-net do 10 / 2  Mb/s 59,90 

MINI-net plus do 25 / 5 Mb/s 69,90 

MAXI-net plus do 50 / 10 Mb/s 79,90 
      

taryfa 
prędkość* abonament UMOWA TERMINOWA 24 MIESIĄCE instalacja  

i aktywacja pobieranie/wysyłanie 6 miesięcy  18 miesięcy po 24 miesiącach  

MINI-net  do 2,5 / 0,5 Mb/s 

1,00 

39,90 

umowa 
bezterminowa z 

zachowaniem cen 
49,90 + 1,00 

MIDI-net do 5 / 1  Mb/s 49,90 

MAXI-net do 10 / 2  Mb/s 59,90 

MINI-net plus do 25 / 5 Mb/s 69,90 

MAXI-net plus do 50 / 10 Mb/s 79,90 
 
 

     

taryfa 
prędkość* 

abonament UMOWA BEZTERMINOWA 
instalacja  

i aktywacja pobieranie/wysyłanie 

MINI-net  do 2,5 / 0,5 Mb/s 

 

49,90 

 99,90 + 1,00 

MIDI-net do 5 / 1  Mb/s 59,90 

MAXI-net do 10 / 2  Mb/s 69,90 

MINI-net plus do 25 / 5 Mb/s 79,90 

MAXI-net plus do 50 / 10 Mb/s 89,90 
   

Internet stacjonarny bez limitów pobierania i wysyłania.  

Przed podpisaniem umowy - obowiązkowe sprawdzenie zasięgu i dopasowanie taryfy – gwarancja jakości. 

Router bezprzewodowy w pakiecie zapewni dostęp do Internetu w całym domu i na wszystkich urządzeniach.* 
ceny brutto PLN 

 
* ze względu na właściwości technologii Wi-Fi, parametry transmisji za pośrednictwem połączenia bezprzewodowego mogą być niższe od 
prędkości osiąganych przy połączeniu kablowym 
 

 
Dodatkowe Promocje 

 

PROMOCJA „ZGŁOSZENIA Z KOMSTER.NET”  

W przypadku złożenia zamówienia na stronie www.komster.pl abonament internetowy przez miesiąc za złotówkę. 

PROMOCJA „OSZCZĘDZANIE PRZEZ POLECANIE” 

Polecaj nas znajomym i otrzymuj gratisowe abonamenty za Internet. 

 
 

  

http://www.komster.pl/
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Regulamin Promocji Radio Plus 2020 

I. Postanowienia ogólne 
 

1. Organizator Promocji 
Organizatorem promocji „Radio Plus 2020” dla instalacji radiowych, zwanej dalej: „promocją” jest KOMSTER Sp. z o.o.  
z siedzibą w Murowanej Goślinie, adres: ul. Nowy Rynek 8, 62-095 Murowana Goślina, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000007918,  
NIP 777-25-72-266, REGON 634179488. 
 
2. Definicje 
W rozumieniu niniejszego regulaminu: 
Abonent – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną której ustawa przyznaje zdolność prawną (tzw. 
„ułomną osobę prawną”), która zawarła umowę abonencką z Komster Sp. z o.o. 
Lokal Organizatora promocji – jeden z lokali służących do obsługi Klientów które mieszczą się pod następującymi adresami:  
ul. Nowy Rynek 8, 62-095 Murowana Goślina; 
os. Dębina 8, 61-450 Poznań. 
Umowa promocyjna – oznacza umowę abonencką, która została zawarta na warunkach promocyjnych, określonych  
w niniejszym regulaminie oraz cenniku  promocji. 
 
3. Czas trwania promocji 
Promocja trwa od 1-go grudnia 2019 r. do odwołania. Zakończenie promocji nie wpływa na warunki umowy zawartej w jej trakcie. 
Informacja o zakończeniu Promocji zostanie umieszczona na stronie internetowej Organizatora promocji: www.komster.pl oraz  
w Lokalu Organizatora promocji. 
 
4. Dostępność regulaminu 
Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora promocji: www.komster.pl oraz w Lokalu Organizatora promocji. 
 

II. Warunki promocji 
 

5. Uczestnicy promocji 
Promocja skierowana jest do Konsumentów / innych podmiotów, którzy w czasie trwania promocji zawrą umowę promocyjną  
z Organizatorem promocji na czas określony: 12 miesięcy, 24 miesiące lub na czas nieokreślony. 
 
6. Warunki udziału w promocji: 
Udział w promocji wymaga spełnienia następujących warunków: 
- zawarcia umowy terminowej na 24 miesiące w zakresie dostępu do sieci Internet, 
- zawarcia umowy terminowej na 12 miesięcy w zakresie dostępu do sieci Internet, 
- zawarcia umowy bezterminowej, 
- niezalegania z płatnościami wobec Organizatora promocji, 
- złożenia wniosku o zawarcie umowy promocyjnej w terminie określonym w punkcie 3 niniejszego Regulaminu przez osoby / inne 
podmioty określone w punkcie 5 niniejszego Regulaminu, 
- braku okoliczności uzasadniających odmowę świadczenia usług na rzecz Abonenta, określonych w „Regulamin Świadczenia Usług 
Telekomunikacyjnych przez KOMSTER Sp. z o.o.”. 
 
7. Korzyści (ulgi) dla uczestników promocji 
 
W ramach promocji Organizator promocji dokonuje:  
- obniżenia standardowej wysokości opłat: instalacyjnej i aktywacyjnej do wysokości określonej w Cenniku promocji, 
- obniżenia abonamentu do wysokości określonej w Cenniku promocji. 
  

http://www.komster.pl/
http://www.komster.pl/
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Ulgi przyznane w ramach promocji dla nowych klientów  

12 miesięcy 24 miesiące 
MINI-net  1 048,00 MINI-net  1 602,50 
MIDI-net 1 058,00 MIDI-net 1 662,50 
MAXI-net 1 188,00 MAXI-net 1 962,50 
MINI-net plus 1 078,00 MINI-net plus 1 782,50 
MAXI-net plus 1 088,00 MAXI-net plus 1 842,50 

 

Ulgi przyznane w ramach promocji dla kontynuacji umowy 

12 miesięcy 24 miesiące 
MINI-net  428,90 MINI-net    746,70 
MIDI-net 438,90 MIDI-net   776,70 
MAXI-net 578,90 MAXI-net 1 016,70 
MINI-net plus 809,00 MINI-net plus 1 186,80 
MAXI-net plus 819,00 MAXI-net plus 1 216,80 

 

wartość brutto PLN 

 
8.  Rozwiązanie umowy i utrata ulgi 
Każda ze stron ma prawo do rozwiązania terminowej umowy promocyjnej za wypowiedzeniem  ze skutkiem na koniec bieżącego 
okresu rozliczeniowego. Wypowiedzenie może zostać dokonane w formie pisemnego zawiadomienia o wypowiedzeniu, 
przesłanego do drugiej strony listem. Wypowiedzenie może zostać przesłane Organizatorowi promocji na adres: ul. Nowy Rynek 8, 
62-095 Murowana Goślina lub złożone osobiście w jednym z lokali Organizatora promocji mieszczących się pod wyżej 
wymienionymi adresami.  
W razie jednostronnego rozwiązania umowy promocyjnej przez Abonenta lub przez Organizatora promocji  
z winy Abonenta przed upływem terminu, na jaki umowa promocyjna została zawarta, Abonent będzie zobowiązany do uiszczenia 
na rzecz Organizatora promocji opłaty w wysokości wartości ulgi przyznanej Abonentowi, pomniejszonej o proporcjonalną jej 
wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania. Wysokość ulgi udzielonej przez Organizatora promocji 
Abonentowi określona jest w regulaminie promocji. Abonent zobowiązany jest do uiszczenia tej opłaty  
w terminie 15 dni od dnia rozwiązania umowy promocyjnej. 
 
Wypowiedzenie umowy bezterminowej promocyjnej skutkuje rozwiązaniem umowy na koniec miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym zostało złożone. 
 
Umowy zawarte na czas określony w ramach promocji, po upływie okresu, na jaki zostały zawarte ulegają automatycznemu 
przekształceniu w umowy  bezterminowe, o ile Abonent lub Operator nie złoży na piśmie przeciwnego oświadczenia woli  
w terminie 30 dni przed upływem terminu obowiązywania umów promocyjnych na czas określony.  
W przypadku przekształcenia ww. umów na umowy bezterminowe, warunki świadczenia usług pozostają bez zmian. Umowy zawarte 
w ramach promocji, które uległy przekształceniu w umowy bezterminowe mogą zostać wypowiedziane  przez każdą ze Stron z ze 
skutkiem na koniec miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone wypowiedzenie. 

 
III. Postanowienia końcowe 

 
9. Odesłania 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą: Regulamin Świadczenia Usług 
Telekomunikacyjnych przez KOMSTER Sp. z o.o., Cennik promocji oraz cennik Usług. Wszystkie powyższe regulaminy oraz cenniki 
są dostępne w Lokalach Organizatora promocji. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się także przepisy 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964, Nr 16, Poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. 
Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004, Nr 171, Poz. 1800 z późn. zm.). 
 

 


