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REGULAMIN PROMOCJI „Łączy Nas Internet” 

 
§ 1 

Postanowienia ogólne  

1. Organizatorem Promocji „Łączy Nas Internet", zwanej w dalszej części Regulaminu „Promocją" jest STIMO Sp. z 
o.o. z siedzibą w Krośnie, NIP: 684-250-86-53 zwana dalej „Operatorem". 

2. Regulamin Promocji (dalej: „Regulamin Promocji") - Regulamin określający warunki promocyjnej sprzedaży i 
udostępniania urządzeń dostępowych, aktywacji oraz świadczenia na rzecz Abonentów Usług telekomunikacyjnych 
przez Operatora w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie Promocji oraz cenniku promocji 

3. Regulamin Promocji oraz cenniki są dostępne  na stronie internetowej Operatora https://stimo.net, w siedzibie 
Operatora oraz w Biurze Obsługi Klienta. 
 

§ 2 
Uczestnicy promocji oraz warunki przystąpienia 

1. Uczestnikiem niniejszej Promocji może zostać pełnoletnia osoba nie będąca Abonentem sieci Stimo.NET, która 
złoży zamówienie na Usługi objęte niniejszą promocją oraz  podpisze Umowę z Okresem Zobowiązania 24 
miesiące lub 12 miesięcy. 

2. Uczestnikiem Promocji może zostać każdy Abonent sieci Stimo.NET, który zdecyduje się na zawarcie  z 
Operatorem nowej Umowy z Okresem Zobowiązania - 24 miesiące lub 12 miesięcy, wybierając Usługi objęte 
promocją. 

3. Uczestnikiem Promocji mogą zostać osoby, które przed przystąpieniem do Promocji nie posiadały żadnych 
zaległych zobowiązań na rzecz Operatora.  

4. Usługi objęte promocją mogą być świadczone w Lokalu Uczestnika Promocji, w którym została wykonana Instalacja 
i zostały spełnione warunki techniczne przyłączenia do Sieci Operatora. 

5. Uczestnikiem Promocji  nie może zostać: 
a) Abonent który skorzystał już wcześniej z innej promocji Operatora i pozostaje  w trakcie Okresu Zobowiązania, 

a do jego zakończenia pozostało więcej niż 3 miesiące 
b) Abonent zalegający z opłatami na rzecz Operatora  

6. Warunkiem przystąpienia do Promocji jest: 
a) Zawarcie Umowy na Usługi objęte promocją i korzystania z usług przez Okres Zobowiązania 24-miesięce. Przy 

czym Operator zastrzega sobie możliwość skrócenia Okresu Zobowiązania do 12 miesięcy. 
b) Wyrażenie zgody na otrzymywanie od Operatora faktur w postaci elektronicznej za wszystkie Usługi 

świadczone przez Operatora na rzecz Abonenta (ekoFaktura) oraz zgody na dostarczanie treści każdej 
proponowanej zmiany warunków Umowy o korzystanie z usług Operatora, w tym określonych w Regulaminie 
korzystania z usług Operatora, Cenniku usług lub Regulaminie Promocji, drogą elektroniczną w postaci 
wiadomości lub załącznika do ekoFaktury, które dostępne będą w eBOK.  

 
§ 2 

Przedmiot i zakres promocji 

1. Promocja polega na przyznaniu ulg Uczestnikowi Promocji (w stosunku do oferty standardowej)  w trakcie całego 
Okresu Zobowiązania w następującym zakresie 

a) Ulgę w jednorazowej opłacie instalacyjnej/aktywacyjnej 
b) Ulgę w opłacie Abonamentowej za opcję Usługi 
c) Rabat w wysokości 5,00 zł miesięcznie za zgodę na korzystanie z ekoFaktury 

Cennik usług w promocji „Łączy nas Internet” wraz z udzielonymi ulgami stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego 
Regulaminu. 

2. Operator zastrzega sobie możliwość zmiany Cennika Promocji w każdym czasie, przy czym zmiana Cennika 
Promocji nie wpływa na prawa nabyte przez Uczestników Promocji przed dniem wprowadzenia zmian. 

3. Aktualna oferta promocyjna (cenniki promocji) Operatora, będzie publikowana na stronie internetowej Operatora 
https://stimo.net. 

4. Promocja trwa przez okres od dnia 1.02.2023 r. do odwołania. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany 
warunków lub odwołania Promocji w każdym czasie bez podawania przyczyn, przy czym odwołanie Promocji nie 
wpływa na prawa nabyte przez Uczestników  Promocji przed dniem jej odwołania. 

5. Obszar Promocji obejmuje cały obszar działalności  Operatora, w których istnieją możliwości techniczne 
świadczenia Usług objętych promocją. 

6. Uczestnik Promocji, o którym mowa jest w § 2 ust. 2, uprawniony jest do zawarcia Umowy bez obowiązku zwrotu 
na rzecz Operatora przyznanej ulgi, zastrzeżonej w Regulaminie promocji, do której przystąpił uprzednio. 

7. Operatorowi przysługuje prawo do odmowy zawarcia Umowy jeżeli Uczestnik ma zaległości we wnoszeniu opłat za 
usługi świadczone przez Operatora. 

 
 

§ 3 
Zobowiązania Stron 

1. Uczestnik Promocji zobowiązuje się do zapoznania się z Regulaminem Promocji, oraz jego przestrzegania. 
2. Uczestnik Promocji zobowiązuje się do zachowania Okresu Zobowiązania określnego w Umowie. Rozwiązanie 

Umowy przez Abonenta lub przez Operatora z winy Abonenta w trakcie Okresu Zobowiązania będzie skutkowało 
koniecznością zwrotu przyznanych ulg pomniejszonych o proporcjonalną ich wartość za okres od dnia zawarcia 
Umowy do dnia jej rozwiązania. 

3. Operator może wystąpić z roszczeniem odszkodowawczym w związku z przyznaną ulgą w terminie do 36 miesięcy 
od dnia następującego po dniu rozwiązania umowy przez Abonenta lub przez Operatora z winy Abonenta. 

4. Operator zobowiązuje się do zapewnienia Usług objętych Promocją oraz zachowania warunków Promocji przez 
Okres Zobowiązania. 

 

https://stimo.net/
https://stimo.net/


 
 

§ 4 
Postanowienia końcowe 

 
1. Jeśli Abonent zdecyduje się na korzystanie z ekoFaktury rachunki będą wysyłane na podany przez Abonenta adres 

e-mail. Jeżeli Abonent nie poda adresu e-mail rachunki będą udostępniane w panelu eBOK. 
2. Wycofanie zgody na korzystanie z ekoFaktury oznacza utratę rabatu. 
3. Wszelkie określenia oznaczone wielkimi literami, o ile z Regulaminu Promocji nie wynika inaczej, mają znaczenie 

nadane im w Regulaminie świadczenia Usług Stimo.NET 
4. Niniejszy Regulamin promocji jest regulaminem szczególnym w stosunku do Regulaminu świadczenia usług 

telekomunikacyjnych Stimo.NET i obowiązuje w zakresie Usług objętych promocją i w  Okresie Zobowiązania. 
5. Uczestnik promocji zawierając Umowę oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu Promocji, 

akceptuje jego postanowienia oraz potwierdza jego otrzymanie. 
6. Regulamin Promocji stanowi integralną część Umowy. W kwestiach nie objętych niniejszym regulaminem, 

zastosowanie znajduje Umowa oraz postanowienia  Regulaminu Stimo.NET. 
 



 

Załącznik nr 1 do Regulaminu „Łączy Nas Internet” / Cennik Promocji "Łączy nas Internet" 
Wszystkie ceny podane są w złotych i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), chyba że wskazano inaczej. 

Tabela 1: Opłaty jednorazowe / Opłaty aktywacyjne 

Lp. Rodzaj opłaty 
Opłata jednorazowa z 

uwzględnieniem ulgi przy 
umowie na 12 mies. 

Kwota pełnej ulgi w opłacie 
jednorazowej przy umowie 

na 12 mies. 

Opłata jednorazowa z 
uwzględnieniem ulgi przy 

umowie na 24 mies. 

Kwota pełnej ulgi w opłacie 
jednorazowej przy umowie 

na 24 mies 

1. Aktywacja usługi Internet radiowy AIRMAX 149,00 zł 201,00 zł 99,00 zł 251,00 zł 

2. Aktywacja usługi Internet światłowodowy 199,00 zł 301,00 zł 99,00 zł 401,00 zł 

3. Aktywacja usługi Internet światłowodowy z WiFi 249,00 zł 451,00 zł 149,00 zł 551,00 zł 

4. Aktywacja usługi Internet w budynku wielorodzinnym/bloku 99,00 zł 101,00 zł 49,00 zł 151,00 zł 

5. Aktywacja usługi Telefon (dla ONT z wbudowaną bramką VoIP) 99,00 zł 101,00 zł 49,00 zł 151,00 zł 

6. Aktywacja usługi Telefon (dla ONT bez wbudowanej bramki VoIP) 199,00 zł 101,00 zł 149,00 zł 151,00 zł 

7. Aktywacja usługi Multiroom JAMBOX (max. 3 dodatkowe dekodery) 99,00 zł 101,00 zł 49,00 zł 151,00 zł 

8. Aktywacja usługi TV (dla aktualnych Abonentów z usługą Internet światłowodowy) 149,00 zł 51,00 zł 99,00 zł 101,00 zł 

9. Aktywacja pakietu usług Internet światłowodowy z WiFi wraz z Telewizją lub Telefonem 249,00 zł 551,00 zł 149,00 zł 651,00 zł 

10. Aktywacja pakietu usług Internet światłowodowy z Pakiet TV na START (opcja) 448,00 zł 552,00 zł 348,00 zł 652,00 zł 

11. Aktywacja pakietu usług Internet światłowodowy z Pakiet TV na START (opcja) w bud. wielorodzinnym/bloku 348,00 zł 102,00 zł 248,00 zł 152,00 zł 

 

Tabela 2: Usługi dostępu do Internetu w technologii radiowej 

Lp. Opcja usługi, Przepływność w Mbit/s (Ściąganie/Wysyłanie) 
Miesięczna opłata abonamentowa z 

uwzględnieniem ulgi 
Kwota pełnej ulgi w opłacie 

abonamentowej przy umowie na 12 mies. 
Kwota pełnej ulgi w opłacie abonamentowej 

przy umowie na 24 mies. 

1. Internet radiowy 15M (prędkość do 15/3 Mbps) 42,00 zł 216,00 zł 432,00 zł 

2. Internet radiowy 25M (prędkość do 25/3 Mbps) 52,00 zł 336,00 zł 672,00 zł 

3. Internet radiowy 35M (prędkość do 35/3 Mbps) 62,00 zł 456,00 zł 912,00 zł 

 

Tabela 3: Usługi dostępu do Internetu w technologii światłowodowej 

Lp. Opcja usługi, Przepływność w Mbit/s (Ściąganie/Wysyłanie) 
Miesięczna opłata abonamentowa z 

uwzględnieniem ulgi 
Kwota pełnej ulgi w opłacie 

abonamentowej przy umowie na 12 mies. 
Kwota pełnej ulgi w opłacie abonamentowej 

przy umowie na 24 mies. 

1. Internet światłowodowy 150M (prędkość do 150/30 Mbps) + Pakiet TV na START (opcja) 50,00 zł 360,00 zł 720,00 zł 

2. Internet światłowodowy 400M (prędkość do 400/100 Mbps) + Pakiet TV na START (opcja) 65,00 zł 360,00 zł 720,00 zł 

3. Internet światłowodowy 700M (prędkość do 700/200 Mbps) + Pakiet TV na START (opcja) 80,00 zł 360,00 zł 720,00 zł 

4. Internet światłowodowy 1G (prędkość do 1000/300 Mbps) + Pakiet TV na START (opcja) 105,00 zł 360,00 zł 720,00 zł 

 

Tabela 4: Telefon po światłowodzie 

Lp. 
Opcja usługi, Liczba darmowych minut (komórkowe oraz 

stacjonarne PL) 
Miesięczna opłata abonamentowa z 

uwzględnieniem ulgi 
Kwota pełnej ulgi w opłacie abonamentowej 

przy umowie na 12 mies. 
Kwota pełnej ulgi w opłacie abonamentowej przy 

umowie na 24 mies. 

1. Telefon Podstawowy (pakiet 60 darmowych minut) 15,00 zł 180,00 zł 360,00 zł 

2. Telefon Korzystny (pakiet 180 darmowych minut) 25,00 zł 420,00 zł 840,00 zł 

3. Telefon Bogaty (pakiet 380 darmowych minut) 40,00 zł 600,00 zł 1 200,00 zł 

 
 



Tabela 5: Telewizja Jambox HD po światłowodzie 

Lp. Opcja usługi, Liczba kanałów 
Miesięczna opłata 
abonamentowa z 

uwzględnieniem ulgi 

Kwota pełnej ulgi w 
opłacie 

abonamentowej przy 
umowie na 12 mies. 

Kwota pełnej ulgi w 
opłacie 

abonamentowej przy 
umowie na 24 mies. 

1. Pakiet TV Plus Podstawowy 45,00 zł 60,00 zł 120,00 zł 

2. Pakiet TV Plus Korzystny 60,00 zł 60,00 zł 120,00 zł 

3. Pakiet TV Plus Bogaty 70,00 zł 60,00 zł 120,00 zł 

4. Multiroom HD 19,00 zł 132,00 zł 264,00 zł 

5. Multiroom 4K 24,00 zł 132,00 zł 264,00 zł 

6. Usługa SmartTV 5,00 zł 60,00 zł 120,00 zł 

7. Dzierżawa dekodera 4K 5,00 zł 120,00 zł 240,00 zł 

 

Tabela 6: PAKIET INTERNET z WiFi a/n/ac + TELEWIZJA 

  INTERNET TELEWIZJA 

Lp. Opcja usługi, Przepływność w Mbit/s (Ściąganie/Wysyłanie) 
Pakiet TV Plus Podstawowy (Miesięczna 

opłata abonamentowa z uwzględnieniem ulgi) 
Pakiet TV Plus Korzystny (Miesięczna opłata 

abonamentowa z uwzględnieniem ulgi) 
Pakiet TV Plus Bogaty (Miesięczna opłata 

abonamentowa z uwzględnieniem ulgi) 

1. Internet światłowodowy 150M (prędkość do 150/30 Mbps) 70,00 85,00 95,00 

2. Internet światłowodowy 400M (prędkość do 400/100 Mbps) 85,00 100,00 110,00 

3. Internet światłowodowy 700M (prędkość do 700/200 Mbps) 100,00 115,00 125,00 

 

Tabela 7: PAKIET INTERNET z WiFi a/n/ac + TELEWIZJA (Kwoty pełnej ulgi w opłacie abonamentowej przy umowie na 24 mies.) 

  INTERNET TELEWIZJA 

Lp. Opcja usługi, Przepływność w Mbit/s (Ściąganie/Wysyłanie) Pakiet TV Plus Podstawowy Pakiet TV Plus Korzystny Pakiet TV Plus Bogaty 

1. Internet światłowodowy 150M (prędkość do 150/30 Mbps) 600,00 600,00 600,00 

2. Internet światłowodowy 400M (prędkość do 400/100 Mbps) 600,00 600,00 600,00 

3. Internet światłowodowy 700M (prędkość do 700/200 Mbps) 600,00 600,00 600,00 

 

Tabela 8: PAKIET INTERNET z WiFi a/n/ac + TELEWIZJA (Kwoty pełnej ulgi w opłacie abonamentowej przy umowie na 12 mies.) 

  INTERNET TELEWIZJA 

Lp. Opcja usługi, Przepływność w Mbit/s (Ściąganie/Wysyłanie) Pakiet TV Plus Podstawowy Pakiet TV Plus Korzystny Pakiet TV Plus Bogaty 

1. Internet światłowodowy 150M (prędkość do 150/30 Mbps) 300,00 300,00 300,00 

2. Internet światłowodowy 400M (prędkość do 400/100 Mbps) 300,00 300,00 300,00 

3. Internet światłowodowy 700M (prędkość do 700/200 Mbps) 300,00 300,00 300,00 

 
Uwagi i Objaśnienia do cennika:               
1. Cenny zawierają podatek VAT     
2. Operator zastrzega sobie możliwość zmiany Cennika Promocyjnego w każdym czasie. Zmiana Cennika nie pociąga za sobą konieczności zmiany Umowy czy Regulaminu Promocji. 
3. Ceny w promocji "Łączy nas Internet" uwzględniają rabat w wysokości 5,00 zł miesięcznie za zgodę na korzystanie z e-Faktury 

 


