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 Regulamin promocji „STUDENT NET”  
(Internet przez 1szy miesiąc za 1,23zł, umowa na 7 miesięcy)  

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia są zdefiniowane w Regulaminie Świadczenia Usług obowiązującym u Operatora. 

1. Regulamin promocji „STUDENT NET” zwanej dalej Promocją, określa szczególne warunki korzystania z usługi dostępu do Internetu, 
zwanej dalej Usługą. 

2. Organizatorem Promocji jest BLAST.PL Sebastian Bagiński, os. Hutnicze 8/5, 31-918 Kraków, zwany dalej Operatorem. 

3. Promocja obowiązuje w okresie od 20 września 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. 

4. Promocja jest skierowana do Studentów, którzy w okresie jej obowiązywania złożą zamówienie a następnie zawrą z Operatorem w formie 
pisemnej umowę na czas 7 miesięcy o świadczenie Usług dostępu do sieci Internet na warunkach Promocji. 

5. Klient może skorzystać z Promocji jeżeli: 
a) nie zalega z opłatami na rzecz Operatora, 
b) istnieją techniczne warunki świadczenia Usługi w wybranej opcji/taryfie/pakiecie na Łączu we wskazanym przez Klienta Lokalu, 
c) nie wykluczają tego warunki Promocji, z której Klient korzysta. 
d) w przypadku stałych klientów – poprzednia umowa przeszła na czas nieokreślony. 
e) ma aktualną legitymację studencką 

6. Korzyści i uprawnienia Klienta wynikające z korzystania z Promocji polegają na: 

a) obniżeniu opłaty abonamentowej za Usługi dostępu do sieci Internet  
(BLAST 25, BLAST 50, BLAST 100, BLAST 200, BLAST 350) 

b) obniżeniu opłaty aktywacyjnej Łącza 

7. Promocja wiąże się z przyznaniem ulg w stosunku do oferty standardowej (z umową na czas nieokreślony) w wysokości określonej w 
Tabeli 1: 
 

Opcja Usługi 

Opłata 
aktywacyjna i 
instalacyjna z 

ulgą 

Kwota 
całkowitej ulgi z 

tytułu opłaty 
aktywacyjnej i 
instalacyjnej 

Stawka w 
promocji 
przez 1 
miesiąc 

Kwota ulgi za 
pierwszy 
miesiąc  

Stawka 
abonamentu 
od 2 miesiąca 

Kwota 
całkowitej 
ulgi przez 
okres 7 

miesięcy 

Internet do 25 Mbit/s 
(BLAST 25) 

1,23 zł 121,77 zł 1,23 zł 53,77 zł 55,00 zł 175,54 zł 

Internet do 50 Mbit/s 
(BLAST 50) 

1,23 zł 121,77 zł 1,23 zł 59,77 zł 61,00 zł 181,54 zł 

Internet do 100 Mbit/s 
(BLAST 100) 

1,23 zł 121,77 zł 1,23 zł 73,77 zł 75,00 zł 195,54 zł 

Internet do 200 Mbit/s 
(BLAST 200) 

1,23 zł 121,77 zł 1,23 zł 87,77 zł 89,00 zł 209,54 zł 

Internet do 350 Mbit/s 
(BLAST 350) 

1,23 zł 121,77 zł 1,23 zł 97,77 zł 99,00 zł 219,54 zł 

 

1. Rezygnacja ze świadczenia usług w okresie obowiązywania warunków promocyjnych, rozwiązanie Umowy przez Operatora z winy 
Abonenta lub jej rozwiązanie przez Abonenta przed upływem okresu, na jaki Umowa została zawarta, wiąże się z obciążeniem Abonenta 
kwotą odszkodowania w wysokości udzielonej Abonentowi ulgi określonej w niniejszym Regulaminie, pomniejszonej o proporcjonalną 
jej wartość za okres który upłynął od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania oraz naliczenie abonamentu do końca trwania Umowy 
na czas określony. 

2. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami dotyczącymi Usługi, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej. 
3. Operator może skrócić lub wydłużyć okres obowiązywania Promocji bez podania przyczyny. 
4. Po upływie okresu 1 miesiąca świadczenia Usługi, opłata abonamentowa za Usługę będzie naliczana według ogólnego cennika Usługi dla 

oferty z umową na czas nieokreślony. 
5. Regulamin Promocji jest częścią Umowy Abonenckiej dotyczącej usługi dostępu do Internetu (Usługi). 
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Świadczenia Usług 

obowiązującego u Operatora. 

7. Każdy Abonent zawierający Umowę Abonencką dotyczącą Promocji „STUDENT NET”, opisanej w niniejszym Regulaminie oświadcza, że 
zapoznał się z treścią Regulaminu Promocji i akceptuje warunki w nim zawarte. 

8. Regulamin obowiązuje od dnia 20 września 2017 roku. 
 
 

 


