
 

 

  

                        Regulamin Promocji „Internet’’  W KLUCZ TELEKOMUNIKACJA Sp. z o.o.  

                                         (Wersja obowiązująca od dn. 01.07.2022 r.) 

  § 1. Opis Promocji   

1. Promocja „Internet’’ w Klucz Telekomunikacja Sp. z o.o. 1  („Promocja”) jest organizowana przez 

Klucz Telekomunikacja Sp. z o.o. i obejmuje Abonentów Klucz Telekomunikacja Sp. z o.o. (zwanych 

dalej „Abonentami”).   

2. Promocja trwa w okresie od 1 stycznia 2019 r. do odwołania („Okres Trwania Promocji”).   

3. W ramach Promocji Abonent może korzystać z transmisji danych na warunkach określonych 

niniejszym Regulaminem, z wyłączeniem transmisji danych wykonywanych w ramach pakietów 

internetowych Klucz Mobile, aktywowanych przez Abonenta na podstawie innych promocji Klucz 

Telekomunikacja Sp. z o.o. 

4. Promocja dotyczy transmisji danych na terenie Polski oraz Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i 

Lichtensteinu.  

5. W ramach Promocji opłata za 1 GB (1024 MB) wynosi 11,59 zł z VAT.   

 

§ 2. Zasady korzystania z Promocji   

1. Z Promocji mogą korzystać ci Abonenci, którzy spełnią łącznie następujące warunki:   

a. posiadają dodatnią wartość swojego konta, co najmniej równą 1 gr (jeden grosz);   

b. posiadają na swoim koncie środki pozwalające na pobranie opłaty za wykorzystane MB;  

c. znajdują się w okresie ważności dla usług wychodzących.   

2. Promocja dotyczy transmisji danych w technologii 5G, LTE, HSPA+, HSPA, HSDPA, 3G(UMTS), 

EDGE, GPRS.   

3. Promocja obejmuje dostęp do Internetu poprzez Punkty Dostępu (APN): Internet (Internet, 

www.klucz.net).    

4. Skorzystanie z Promocji oznacza, że Abonent zapoznał się z treścią Regulaminu i że ją akceptuje.    

  

§ 3. Informacje końcowe   

1. Klucz Telekomunikacja Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu Promocji lub 

do odwołania Promocji w każdym czasie, bez konieczności podawania przyczyn, z zastrzeżeniem, 

iż zmiana lub odwołanie Promocji nie wpływa na prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez 

Abonenta. 

Informacja o zmianie warunków Promocji lub odwołaniu Promocji opublikowana będzie na stronie  

www.klucz.net.   

http://www.klucz.net/
http://www.klucz.net/


 

 

  

1 Telekomunikacja Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 155/U3, 02-326 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000431265, kapitał zakładowy 6.700.000 zł. Sąd rejestrowy: 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP: 522-299-88-81, REGON: 

146278469, mail: biuro@klucz.net, tel.: +48727899999, +48727822008. 

 

 

2. Klucz Telekomunikacja Sp. z o.o. zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za treść i zawartość 

przesyłanych danych/informacji przez Abonentów.   

3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Regulaminu 

świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Klucz Telekomunikacja Sp. z o.o. dla Abonentów.   

4. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej pod adresem www.klucz.net oraz w Biurze 

Obsługi Klienta Klucz Telekomunikacja Sp. z o.o.  

                                                                                                                         

 


