
 

Regulamin Akcji „Internet dla Medycyny i Edukacji” 
 
 
 
§ 1. Przedmiot regulaminu 
 
1. W niniejszym regulaminie (dalej „Regulamin”) opisaliśmy zasady promocji „Internet dla           
Medycyny i Edukacji”” (dalej: „Promocja”), w ramach której Wnet ™ zapewnia placówkom            
medycznym, szpitalom, przychodniom, szkołom, uniwersytetom, akademią darmowy dostęp        
do internetu szerokopasmowego, światłowód symetryczny 100/100 Mb/s , do 31.08.2020. 
 

§ 2. Organizator Akcji Promocyjnej 
 
1. Load.Me spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Radomska            
8, 31-435 Kraków, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru         
Sądowego pod numerem: 0000689593, kapitał zakładowy w wysokości 5000 zł (opłacony w            
całości) (zwaną dalej „Operatorem”„Organizatorem”) usług telekomunikacyjnych W-net       
oraz usług dodatkowych na rzecz kontrahentów. Operator jest przedsiębiorcą         
telekomunikacyjnym w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo            
telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r., poz. 243), zwanej dalej „Ustawą”, wpisanym do rejestru              
przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji       
Elektronicznej pod numerem 1214 
 

§ 3. Uczestnicy Akcji Promocyjnej 
 
1. Skorzystać z promocji mogą instytucje, które według Polskiej Klasyfikacji Działalności           
odnoszą się do SEKCJI Q paragraf 86 (w całości), SEKCJI P paragrafy: 85.1; 85,2; 85,3;               
85,4 
 

§ 4. Czas i miejsce trwania Akcji Promocyjnej 
 

1. Z Promocji można skorzystać od 27 kwietnia 2020 r. do 31 maja 2020 r 
2. Usługa jest dostępna wyłącznie w zasięgu sieci Wnet.  
3. O szczegółach podłączenia można dowiedzieć się na stronie internetowej:         

www.w-net.eu/pl/feedback, wysyłając email pod adres: info @w-net.eu, lub przez         
infolinię.  

 
§ 5.  Informacja ogólna o Akcji Promocyjnej 

 
1. Wszelkie informacje o Akcji Promocyjnej zawarte w materiałach promocyjnych i          

reklamowych mają wyłącznie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają         
postanowienia niniejszego Regulaminu. 

2. Wszelkie informacje o promocji znajdują się na stronie internetowej Organizatora          
https://w-net.eu/pl/solutions/free-of-charge-internet-for-medical-and-educational-instit
ution  
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§ 6.  Zasady i warunki obowiązywania promocji 

1. Koszt jednorazowej opłaty instalacyjnej wynosi 0,00 pln.  
2. Aby aktywować usługę promocyjną należy wpłacić na swoje konto klienta zaliczkę           

na sumę minimum 500 złotych.  
3. Koszt usług serwisowych po 31.08.2020 będzie wynosił 500,00 pln/mies 
4. Promocja obowiązuje tylko przy umowach zawartych na co najmniej 12 miesięcy. 

§ 7. Postanowienia końcowe 
 

1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają        
postanowienia regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych i polityka ochrony        
danych osobowych (RODO) 

2. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.w-net.eu 
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z          

przyczyn leżących po stronie osób trzecich. 
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