Regulamin Promocji„INTERNET GPON NA START”
prowadzonej przez Emultinet Sp. Z O.O. z siedzibą w
Rycerce Górnej
§1
Postanowienia ogólne

1.

Organizatorem Promocji „INTERNET GPON NA START”, zwanej w dalszej części Regulaminu Promocją jest EMULTINET Sp. Z
O.O., wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem: 0000500605 , REGON: 147129814 , NIP: 527-27105-34 , zwana dalej Operatorem.

2.

W Promocji może brać udział (Uczestnik) osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej, która zamieszkuje lub/i prowadzi działalność gospodarczą na Obszarze Promocji oraz nie jest Abonentem
Usługi Internet Światłowodowy Operatora, i która w okresie trwania Promocji zawrze z Operatorem, na zasadach niniejszej
Promocji, Umowę Abonencką o świadczenie Usługi Internet Światłowodowy w wariancie dostępnym w ramach niniejszej
Promocji, zwaną dalej Umową Abonencką w Promocji;

3.

Okres trwania Promocji: od 20.04.2015 do 31.12.2015. Zakończenie Promocji nie wpływa na prawa nabyte przez Uczestników
Promocji w okresie jej trwania.

4.

Obszar Promocji obejmuje zabudowę indywidualną w poniższych miejscowościach, w których świadczona jest Usługa Internet
Światłowodowy:
a)

Gmina Rajcza: Rajcza, Rycerka Dolna, Rycerka Górna, Rajcza – Nickulina / rejon posiadający dostęp do sieci szkieletowej

5.

Rabaty przewidziane w niniejszym Regulaminie Promocji nie mogą być łączone z innymi rabatami lub/i promocjami dotyczącymi
Usługi Internet Światłowodowy, oferowanymi przez Operatora w ramach odrębnych promocji.

6.

Wszelkie określenia oznaczone wielkimi literami, o ile z niniejszego Regulaminu nie wynika inaczej, mają znaczenie nadane im w
Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Światłowodowy przez Operatora.

§

2

Zasady Promocji
1.

W ramach Promocji Uczestnik otrzymuje:

a)

rabat w opłacie za podłączenie do Sieci (aktywację) Usługi Internet Światłowodowy. Wielkość opłaty za podłączenie do Sieci
(aktywację) Usługi Internet Światłowodowy, po zastosowaniu przedmiotowego rabatu, określają TABELA nr 1, 2 i 3.

b)

rabat w opłacie za Abonament za Usługę Internet Światłowodowy w wybranym przez Uczestnika wariancie. Wielkość opłaty za
Abonament za Usługę Internet Światłowodowy, po zastosowaniu przedmiotowego rabatu, określają TABELA nr 1, 2 i 3.

TABELA 1.
Pakiet
Internet 20 Mb
Internet 50 Mb
Internet 70 Mb
Internet 100 Mb
TABELA 2.
Pakiet
Internet 20 Mb
Internet 50 Mb
Internet 70 Mb
Internet 100 Mb
TABELA 3.
Pakiet
Internet 20 Mb
Internet 50 Mb
Internet 700 Mb
Internet 100 Mb

Czas trwania okresu
promocyjnego
Nie określony

Czas trwania okresu
promocyjnego
12 miesięcy

Czas trwania okresu
promocyjnego
24 miesiące

Opłata aktywacyjna1

Abonament1

Kwota przyznanej ulgi1

299,00 zł

79,00 zł
99,00 zł
119,00 zł
199,00 zł

903,00 zł
1143,00 zł

Opłata aktywacyjna1

Abonament1

Kwota przyznanej ulgi1

199,00 zł

65,00 zł
85,00 zł
95,00 zł
135,00 zł

1 171,00 zł
1411,00 zł

Opłata aktywacyjna1

Abonament1

Kwota przyznanej ulgi1

99,00 zł

50,00 zł
65,00 zł
85,00 zł
105,00 zł

2051,00 zł
2 651,00 zł

1263,00 zł

1651,00 zł

2891,00 zł
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2.

W okresie stosowania rabatów wskazanych w §2 ust. 1, Uczestnik zobowiązany jest do ponoszenia pozostałych opłat za
świadczone przez Operatora usługi zgodnie z Cennikiem obowiązującym u Operatora, z wyjątkiem przypadków, gdy warunki
korzystania z tych usług regulują odrębne promocje Operatora, do których przystąpił Uczestnik.

3.

Kwota ulgi przyznanej Uczestnikowi w ramach niniejszej Promocji, stanowiąca podstawę ustalenia wielkości zwrotu, o którym
mowa w §2 ust. 4 poniżej, nie przekracza sumy rabatów określonych w §2 ust. 1 I wskazana jest w TABELI NR 1, 2 oraz 3
powyżej, stosownie do wariantu Promocji wybranego przez Uczestnika.

4.

Uczestnik, o którym mowa jest w §1 ust. 2 powyżej, który po rozpoczęciu świadczenia Internet Światłowodowy objętej niniejszą
Promocją przed upływem okresu obowiązywania rabatu wskazanego w §2 ust. 1 TABELA NR 1, 2 lub 3 powyżej, rozwiąże
Umowę Abonencką w Promocji, utraci wszelkie korzyści wynikające z Promocji i zobowiązany będzie do zwrotu Operatorowi
przyznanej ulgi, w wysokości określonej w §2 ust. 1, pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia
Umowy Abonenckiej w Promocji do dnia jej rozwiązania.

5.

Umowa Abonencka w Promocji zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

6.

Uczestnik ma prawo do zmiany Pakietu Internet wybranego w ramach niniejszej Promocji, na Pakiet Internet o wyższej prędkości
transferu niż Pakiet dotychczasowy. Zmiana Pakietu Internet nastąpi z pierwszym dniem następnego miesiąca kalendarzowego.

7.

Z zastrzeżeniem §2 ust. 8, Operator zachowuje prawo do zmiany wysokości opłat określonych w Cenniku, przy czym Operator
gwarantuje i zapewnia, że powyższe nie będzie naruszać uprawnień dotyczących wysokości opłat za usługi telekomunikacyjne
przyznanych w ramach niniejszej Promocji.

8.

Operator zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości opłat określonych w niniejszym Regulaminie Promocji w przypadku, gdy
wprowadzenie tej zmiany nastąpi bezpośrednio na skutek zmiany przepisów prawa, w szczególności podwyższenia stawki podatku

VAT za usługi objęte niniejszą Promocją. W przypadku braku akceptacji nowej wysokości opłat określonych w niniejszym
Regulaminie Promocji, Uczestnik ma prawo wypowiedzenia Umowy Abonenckiej w Promocji w najbliższym terminie
wypowiedzenia od powiadomienia o tej zmianie.
9.

W przypadku stwierdzenia zaległości we wnoszeniu opłat za świadczenie Usługi Internet, za co najmniej jeden Okres
Rozliczeniowy, Operator może zaprzestać świadczenia usług zgodnie z zasadami Regulaminu Świadczenia Usługi Internet
Światłowodowy Operatora i rozwiązać Umowę Abonencką w Promocji.

10. Do czasu upływu okresu obowiązywania rabatu, o którym mowa jest w §2 ust. 1, Uczestnik nie może dokonać czasowego
zawieszenia korzystania ani zmiany na niższy Pakietu Internet objętego niniejszą Promocją.

11. Operator uprawniony będzie ponadto do żądania od Uczestnika zwrotu ulgi, o której mowa jest w §2 ust. 1 niniejszego Regulaminu
Promocji w przypadku, gdy w okresie wskazanym w §2 ust. 1 niniejszego Regulaminu Umowa Abonencka w Promocji zostanie
rozwiązana przez Operatora, bez zachowania okresu wypowiedzenia, na skutek okoliczności, za które Uczestnik ponosić będzie
odpowiedzialność.
§3
Postanowienia końcowe

1.

Zawierając odpowiednio Umowę Abonencką w Promocji Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu
Promocji, akceptuje jego postanowienia, a ponadto potwierdza odbiór jednego egzemplarza Regulaminu Promocji.

2. Regulamin Promocji jest dostępny w siedzibie oraz we właściwych Biurach Obsługi Klienta Operatora.
3.

1

Regulamin Promocji stanowi integralną część Umowy Abonenckiej w Promocji. W części przez niego regulowanej, Regulamin
Promocji zastępuje odpowiednie postanowienia Umowy Abonenckiej, Regulaminu Świadczenia Usługi Internet Światłowodowy
przez EMULTINET SP. Z O.O. a ponadto Cennika Operatora.

Wszystkie podane kwoty są wartościami brutto (z uwzględnieniem VAT wg obowiązującej stawki).

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że zapoznałem(am) się z treścią Regulaminu Promocji, akceptuję jego postanowienia oraz potwierdzam odbiór
jednego egzemplarza Regulaminu.

…………………………………
data

…………………………………………………………………
imię i nazwisko oraz podpis Abonenta
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