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Regulamin „Promocja saturacyjna Grudzień 2022” obowiązująca od 01 grudnia 2022 

Kod promocji: PromoB1222 

 

 

Organizatorem promocji jest Światłowód Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 
siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS 0000861724, z kapitałem zakładowym w wysokości 554.656.500,00 zł, NIP 5252837160, REGON 
387117660, (zwana dalej S-I lub Spółką). Promocja skierowana jest do przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych – tj. Operatorów (korzystających), z którymi S-I zawarła umowę o dostępie 
telekomunikacyjnym w zakresie świadczenia przez S-I usługi dostępu szerokopasmowego (BSA). 

1. Cel promocji 

S-I organizuje niniejszą promocję w celu zwiększenia saturacji (wykorzystania sieci S-I) na objętych 
promocją obszarach geograficznych. Oprócz tego celu komercyjnego istotne jest wsparcie celów 
społecznych działalności S-I w zakresie: 

• zwiększenia świadomości społecznej o dostępności oraz zaletach światłowodowej sieci 
otwartej oraz możliwościach związanych z korzystaniem z dostępu do szybkiego 
Internetu  

• umożliwienia Operatorom korzystającym z usług BSA S-I obniżenia bariery wejścia 
przez klientów detalicznych usług szybkiego Internetu lub usług o taki dostęp opartych 

• przeciwdziałania zjawisku wykluczenia cyfrowego 

• efektywnego wykorzystania infrastruktury telekomunikacyjnej. 

2. Przedmiot promocji 

Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad i czasu oraz obszarów geograficznych 
obowiązywania promocji dla usługi BSA świadczonej przez S-I na podstawie umownej we wszystkich 
dostępnych na dzień startu promocji opcjach prędkości.  

Dodatkowo określony zostaje tryb przystąpienia Operatora do promocji oraz sposób, w jaki S-I 
poinformuje Operatora o planowanym zakończeniu promocji. 

Promocja obejmuje wyłącznie nowe aktywacje usług BSA na obszarach geograficznych objętych 
promocją. Promocji nie podlegają zamówienia / usługi BSA polegające na migracji aktywnej usługi BSA 
pomiędzy Operatorami w ramach sieci S-I. Przystąpienie Operatora do / korzystanie przez Operatora z 
promocji jest dobrowolne. 

3. Zasięg geograficzny promocji  

Promocja obowiązuje dla wszystkich adresów zawartych w załączniku 2 do niniejszego regulaminu. W 
dacie ogłoszenia niniejszej promocji wszystkie adresy promocyjne z załącznika nr 2 do regulaminu są 
gotowe do uruchomienia usługi BSA oraz co do zasady nie występuje na nich aktywna usługa BSA. 
Lista adresów promocyjnych zostanie przekazana przez S-I Operatorom wraz z niniejszym 
dokumentem. 

Lista adresów promocyjnych może podlegać aktualizacjom przez S-I, w szczególności w przypadkach: 

 - niezbędnych korekt  

 - rozszerzenia obszarów promocji. 

W przypadku aktualizacji listy adresowej z załącznika 2 do regulaminu, S-I każdorazowo przekaże w 
formie dokumentowej zaktualizowaną listę Operatorom, którzy przystąpili do promocji. 
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4. Przystąpienie do promocji 

 
Operator chcący skorzystać z niniejszej promocji musi spełnić następujące warunki: 
 
1. posiadać zawartą z S-I umowę ramową o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie świadczenia przez 
S-I usługi dostępu szerokopasmowego (BSA), 

2. przekazać S-I najpóźniej do 31 stycznia 2023 skutecznie podpisane oświadczenie przystąpienia do 
promocji, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik 1 do niniejszego regulaminu. Datą obowiązywania 
promocji dla danego Operatora będzie data dostarczenia do S-I skutecznie podpisanej deklaracji o 
przystąpieniu do promocji (jednak nie wcześniej niż 01 grudnia 2022 – na podstawie wstępnej deklaracji 
przesłanej poprzez email). W przypadku niedostarczenia przez Operatora do S-I skutecznie 
podpisanego oświadczenia przystąpienia do promocji, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik 1 do 
niniejszego regulaminu do 31 stycznia 2023 S-I nie zastosuje warunków promocji w stosunku do danego 
Operatora - do czasu skutecznego dopełnienia formalności. 

3. Dla Operatorów, którzy zawrą z S-I umowę ramową o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie 
świadczenia przez S-I usługi dostępu szerokopasmowego (BSA) po 01 stycznia 2023, termin na 
dostarczenie skutecznie podpisanego oświadczenia przystąpienia do promocji, zgodne ze wzorem 
stanowiącym załącznik 1 do niniejszego regulaminu wynosi 45 dni od zawarcia wymienionej umowy.  
 

5. Opłaty promocyjne 

Opłaty promocyjne mają zastosowanie dla zamówień na usługi BSA świadczone przez S-I złożonych 
na adresach promocyjnych w okresie trwania promocji pod warunkiem, że usługa BSA została 
skutecznie aktywowana nie później niż 3 miesiące od dnia zakończenia promocji. 

5.1 Promocyjne opłaty za usługi BSA  
 

Opłaty promocyjne przedstawione w niniejszym punkcie mają zastosowanie przez 24 miesiące od dnia 
aktywacji usługi BSA świadczonej przez S-I na adresie promocyjnym. Naliczenie opłat może odbywać 
się w sposób częściowy poprzez uwzględnienie ich w wysokości proporcjonalnej do czasu 
wykorzystania opłaty promocyjnej w niepełnych pierwszym i ostatnim miesiącu fakturowania, niemniej 
suma opłat w promocji będzie równa ich 24-krotności (tzn. jak dla 24 pełnych okresów rozliczeniowych). 

 
1. Tabela 1 – Poziom  Ethernet – zabudowa MFH z wykorzystaniem ONT S-I 

Lp. Elementy podlegające opłacie  

Maksymalna 
szybkość transmisji 
do/od abonenta 
Operatora 

Opłata promocyjna 
netto 

PLN/m-c (opłata 
abonamentowa) 

1. 
Dostęp Ethernet w technologii xPON(FTTH)  

Opcja prędkości 300 000 kbit/s 

do 300 000/50 000 
kbit/s 

19,13 

2. 
Dostęp Ethernet w technologii xPON(FTTH)  

Opcja prędkości 600 000 kbit/s 

do 600 000/100 000 
kbit/s 

20,42 

3. 
Dostęp Ethernet w technologii xPON(FTTH)  

Opcja prędkości 1 Gbit/s* 

do 1 000 000/300 
000 kbit/s 

22,83 
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2. Tabela 2 – Poziom  Ethernet – zabudowa MFH bez wykorzystania ONT S-I 

Lp. Elementy podlegające opłacie  

Maksymalna 
szybkość transmisji 
do/od abonenta 
Operatora 

Opłata promocyjna 
netto 

PLN/m-c (opłata 
abonamentowa) 

1. 
Dostęp Ethernet w technologii xPON(FTTH)  

Opcja prędkości 300 000 kbit/s 

do 300 000/50 000 
kbit/s 

16,55 

2. 
Dostęp Ethernet w technologii xPON(FTTH)  

Opcja prędkości 600 000 kbit/s 

do 600 000/100 000 
kbit/s 

17,84 

3. 
Dostęp Ethernet w technologii xPON(FTTH)  

Opcja prędkości 1 Gbit/s* 

do 1 000 000/300 000 
kbit/s 

20,25 

 
3. Tabela 3 – Poziom Ethernet – zabudowa SFH z wykorzystaniem ONT S-I 

Lp. Elementy podlegające opłacie  

Maksymalna 
szybkość transmisji 
do/od abonenta 
Operatora 

Opłata promocyjna 
netto 

PLN/m-c (opłata 
abonamentowa) 

1. 
Dostęp Ethernet w technologii xPON(FTTH)  

Opcja prędkości 300 000 kbit/s 

do 300 000/50 000 
kbit/s 

25,39 

2. 
Dostęp Ethernet w technologii xPON(FTTH)  

Opcja prędkości 600 000 kbit/s 

do 600 000/100 000 
kbit/s 

26,68 

3. 
Dostęp Ethernet w technologii xPON(FTTH)  

Opcja prędkości 1 Gbit/s* 

do 1 000 000/300 000 
kbit/s 

29,09 

 

4. Tabela 4 – Poziom  Ethernet – zabudowa SFH bez wykorzystania ONT S-I 

Lp. Elementy podlegające opłacie  

Maksymalna 
szybkość transmisji 
do/od abonenta 
Operatora 

Opłata promocyjna 
netto 

PLN/m-c (opłata 
abonamentowa) 

1. 
Dostęp Ethernet w technologii xPON(FTTH) 

Opcja prędkości 300 000 kbit/s 

do 300 000/50 000 
kbit/s 

22,80 

2. 
Dostęp Ethernet w technologii xPON(FTTH)  

Opcja prędkości 600 000 kbit/s 

do 600 000/100 000 
kbit/s 

24,10 

3. 
Dostęp Ethernet w technologii xPON(FTTH)  

Opcja prędkości 1 Gbit/s* 

do 1 000 000/300 
000 kbit/s 

26,50 

*W przypadku opcji prędkości 1Gbit/s maksymalna prędkość uzyskiwana w kierunku „do 

Abonenta” zależna jest od architektury zastosowanego urządzenia końcowego i może zostać 

ograniczona poprzez pojedynczy interfejs kliencki GE do wartości ~ 960 Mbit/s dla pakietu 1500 

bajtów (~900Mbit/s dla pakietu 400 bajtów). Ograniczenie takie będzie występowało w 

przypadku zastosowania architektury ONT (z pojedynczym interfejsem klienckim GE) + CPE ” 
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W przypadku zmiany opcji prędkości na usłudze BSA aktywowanej w promocji od dnia takiej zmiany 
zastosowana zostanie opłata promocyjna dla nowej opcji prędkości pod warunkiem, że nie minęły 24 
miesiące od aktywacji tej usługi.  
 
Opłata promocyjna dla nowej opcji prędkości będzie obowiązywać nie dłużej niż 24 mc od pierwotnej 
daty aktywacji usługi BSA w ramach promocji. Zmiana abonenta w ramach nadal działającej usługi BSA 
aktywowanej na adresie promocyjnym nie powoduje wydłużenia okresu promocji, która będzie 
obowiązywać nie dłużej niż 24 miesiące od daty pierwotnej aktywacji usługi BSA w ramach promocji. 
 

5.2 Promocyjne opłaty jednorazowe dla usługi BSA 

Tabela 5 - Opłaty jednorazowe związane z Łączem Abonenckim 

Lp. Elementy podlegające opłacie  Jednostka Opłata 
promocyjna 
netto 

1. Aktywacja Usługi BSA na adresie promocyjnym PLN  1,00 

 

Opłaty promocyjne przedstawione w p. 5.1 i 5.2 mogą być indeksowane przez S-I (waloryzacja umowna) 
zgodnie z postanowieniami ujętymi w rozdziale 2 załącznika 6 (Cennik) do Umowy ramowej o dostępie 
telekomunikacyjnym w zakresie świadczenia przez S-I usługi dostępu szerokopasmowego (BSA) 
zawartej z danym Operatorem. 

Pozostałe opłaty i warunki świadczenia usługi BSA pozostają bez zmian. W sprawach 
nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają zapisy Umowy ramowej o dostępie 
telekomunikacyjnym w zakresie świadczenia przez S-I usługi dostępu szerokopasmowego (BSA) 
zawartej z danym Operatorem. 

6. Okres obowiązywania promocji  

Promocja rozpoczyna się z dniem 01 grudnia 2022 pod warunkiem przystąpienia Operatora do promocji 
zgodnie z zapisami punktu 4. 

O terminie zakończenia promocji S-I poinformuje Operatorów, którzy przystąpili do promocji, w 
odrębnym oświadczeniu w formie co najmniej dokumentowej. Informacja o zakończeniu promocji 
zostanie przekazana nie później niż 30 dni kalendarzowych przed wskazaną w nim datą zakończenia 
promocji. Niniejsza promocja nie łączy się z innymi promocjami. 
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Załącznik 1 – Oświadczenie Operatora o przystąpieniu do promocji  
(forma co najmniej dokumentowa) 
 

 

Miejscowość i data 

 

Do: 

Światłowód Inwestycje sp. z o.o 

Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa 

 
Działając w imieniu Operatora: 

..................................................................................................................................... 
(dane Operatora zgodnie z umową ramową o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie świadczenia 
przez S-I usługi dostępu szerokopasmowego (BSA)) 

 
niniejszym oświadczam, że w ramach umowy ramowej nr ……………… o dostępie telekomunikacyjnym 
w zakresie świadczenia przez S-I usługi dostępu szerokopasmowego (BSA) zawartej w dniu 
………………Operator będzie korzystał z możliwości zamawiania usług BSA oferowanych na 
warunkach promocyjnych określonych w regulaminie „Promocja saturacyjna Grudzień 2022”. Operator 
zapoznał się z postanowieniami regulaminu „Promocja saturacyjna Grudzień 2022” i zobowiązuje się 
do ich stosowania. 

 
Operator zobowiązuje się niniejszym do:  

 informowania S-I o sposobie odzwierciedlenia promocji w ofercie detalicznej oraz procesach 
sprzedażowych 

 przekazania S-I planowanych wolumenów sprzedaży na obszarze promocyjnym 
 wspólnego i cyklicznego podsumowania wyników promocji 

 

podpis osoby / osób upoważnionej/ych do działania w imieniu Operatora 

 

………………………………… 


