
Regulamin Promocji „Światłowód symetryczny 500”
ważny od 01.04.2021 r. (wszystkie poniższe ceny są cenami brutto)

1. Promocja trwa w okresie od dnia 01.04.2021 r. do 31.03.2022 r.
2. Organizatorem promocji jest firma Leon Telekom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Rybniku przy ul. Kilińskiego

33D, 44-200 Rybnik, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w
Gliwicach,  X  Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem  KRS  0000411574,  NIP  6423179156  –  dalej  jako
„Organizator”. 

3. Z promocji mogą skorzystać osoby fizyczne, które są w zasięgu sieci Organizatora i które nie posiadają zaległości finansowych wobec
spółek grupy Leon. Promocja nie     jest   skierowana do klientów firmowych i instytucji.  

4. Spółki grupy Leon to:  (1) Leon Sp. z o.o., (2) Leon Telekom spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 
5. Promocja dla nowych klientów polega na obniżeniu opłaty aktywacyjnej oraz udzieleniu ulgi w miesięcznej opłacie abonamento wej dla

umów na czas określony, wg Tabeli 1 i Tabeli 2. Nowym klientem jest osoba nieposiadająca w dniu skorzystania z promocji obowiązującej
umowy na świadczenie usług przez którąkolwiek spółkę z grupy Leon. 

Tabela 1 – bloki
Pakiet i prędkości Okres umowy Abonament miesięczny Aktywacja Wartość przyznanych ulg

Internet symetryczny
500 Mb/s

pobieranie 500 Mb/s
wysyłanie 500 Mb/s

24 miesiące
Pierwszy miesiąc 0 zł

0 zł 19923 zł
Od 2 do 24 miesiąca 199,00 zł

12 miesięcy Od 1 do 12 miesiąca 199,00 zł 0 zł 10112 zł

Tabela 2 – domy
Pakiet i prędkości Okres umowy Abonament miesięczny Aktywacja Wartość przyznanych ulg

Internet symetryczny
500 Mb/s

pobieranie 500 Mb/s
wysyłanie 500 Mb/s

24 miesiące
Pierwszy miesiąc 0 zł

0 zł
19923 zł

Od 2 do 24 miesiąca 199,00 zł

12 miesięcy Od 1 do 12 miesiąca 199,00 zł
99 zł

10013 zł

6. Promocja dla obecnych klientów polega na zawarciu nowej umowy
lub aneksu do umowy,  na warunkach określonych w niniejszym
regulaminie  promocji  oraz  w  Tabeli  1  i  Tabeli  2  powyżej,
dodatkowo:
 opłata aktywacyjna dla domów zostanie obniżona do 0 zł dla

umów na 12 miesięcy
 przyznany  zostanie  rabat  w  wysokości  100%  opłaty

abonamentowej  na  jeden  pełny  okres  rozliczeniowy  dla
umów na 24 miesiące

Obecnym klientem jest osoba posiadająca obowiązującą umowę
na świadczenie usług przez którąkolwiek spółkę z grupy Leon.

7. Prędkość  500  Mb/s  jest  wartością  maksymalną,  jaką  może
osiągnąć abonent.

8. Do  opcji  internetu  symetrycznego,  na  okres  umowy  klient
otrzymuje gratis 100 GB przestrzeni w ramach Usługi Leodysk. 

9. Do  opcji  internetu  symetrycznego  klient  otrzymuje  na  okres
umowy router bezprzewodowy w darmowej dzierżawie. Klient ma
14 dni na odebranie routera licząc od dnia podpisania umowy.

10. Dostępność usługi wedle parametrów określonych w regulaminie
zależna  jest  od  możliwości  technicznych  sieci.  Dostępność  ta
będzie weryfikowana przez Organizatora przed zawarciem umowy/
aneksu na warunkach wskazanych w niniejszym regulaminie.  

11. Korzystanie z usług oferowanych przez spółki grupy Leon wymaga
posiadania  sprzętu  zgodnego  z  Minimalnymi  Wymaganiami

Technicznymi dostępnymi na stronie internetowej www.leon.pl.
12. Po okresie obowiązywania umowy na czas określony (12 lub 24

miesiące), opłaty abonamentowe nie ulegają zmianie .
13. W przypadku jednostronnego rozwiązania umowy zawartej na czas

określony, przez Abonenta lub przez Organizatora promocji, z winy
Abonenta,  przed  upływem  okresu  jej  obowiązywania,  Abonent
zobowiązany jest do zwrotu Organizatorowi promocji udzielonych
ulg, jednak nie więcej niż 500 zł brutto.  Opłata ta będzie malała
miesięcznie  o  kwotę  wynikającą  z  podzielenia  wyżej  określonej
opłaty przez liczbę miesięcy, na które została zawarta umowa. Jeśli
łączna  kwota  przyznanych  ulg  jest  niższa  niż  500  zł,  wówczas
podstawę naliczenia zwrotu ulg stanowi kwota niższa.

Przykład:
Dla usługi Internet 500Mbit przy umowie na 24 miesiące
opłata  wynosi  500,00zł.  Kwota  ta  maleje  miesięcznie  o
20,83 zł, czyli o 24-tą jej część. Opłata za zerwanie umowy
po  8  miesiącach  od  daty  podpisania  umowy  wyniesie
333,33 zł, po 15 miesiącach od daty podpisania umowy
wyniesie 187,55 zł itd.
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Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem promocji       ….........................................................................................................
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