REGULAMIN PROMOCJI:
„Witaj Szkoło 2020”
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin Promocji „Witaj Szkoło 2020”, (zwany dalej Regulaminem promocji) określa zasady korzystania
z promocyjnych warunków dostępu do Internetu w standardzie GPON (zwanych dalej usługami promocyjnymi),
świadczonych przez Operatora.
2. Świadczenie usług promocyjnych podlega zasadom opisanym w Regulamin świadczenia usług radia i telewizji oraz
usług dostępu do Internetu Operatora. Wszystkie ceny podane w Regulaminie promocji są cenami brutto.
§2
Promocja „Witaj Szkoło 2020”
Promocyjne ceny Internetu dla Abonentów, którzy w okresie promocyjnym od 1 lipca 2020 roku do czasu odwołania
promocji, złożą zamówienie w postaci wniosku na świadczenie usługi dostępu do Internetu w standardzie GPON.
Cennik Promocji:
a) przyłączenie do Internetu (aktywacja) – 100 zł (dla umów na okres 12 m-cy i 24 m-cy)
b) miesiąc przyłączeniowy w cenie aktywacji (dla umów na okres 12 m-cy i 24 m-cy)
c) dwa pierwsze pełne miesiące obowiązywania umowy abonament w wysokości 1,00 zł miesięcznie (dla umów na
okres 12 m-cy i 24 m-cy)
d) abonament za Internet

Opis usługi
Aktywacja
200 Mbps
400 Mbps
800 Mbps

umowa 12 mies.

umowa 24 mies.

umowa czas
nieokreślony

100,00 zł
89,00 zł
99,00 zł
109,00 zł

100,00 zł
69,00 zł
79,00 zł
89,00 zł

700,00 zł
109,00 zł
129,00 zł
149,00 zł

Promocyjna opłata abonamentowa za Internet obowiązuje do dnia rozwiązania umowy lub zmiany jej warunków mocą
porozumienia Stron, z zastrzeżeniem zdania drugiego. Zmiana Regulaminu, Cennika lub Regulaminu promocji, w trakcie
obowiązywania umowy, rodzi skutki wskazane w Regulaminie Operatora.
§3
Ulga specjalna
W ramach promocji „Witaj Szkoło 2020” ustanawia się promocyjne obniżenie opłaty abonamentowej za Internet GPON o
9 zł brutto dla abonentów którzy, korzystają również z telewizji kablowej Spółdzielni Mieszkaniowej w lokalu, gdzie
podłączona jest usługa. Obniżenie abonamentu obowiązuje w tych miesiącach w których wnoszone są opłaty za telewizję
na lokalu.
Promocyjne obniżenie opłaty abonamentowej za Internet obowiązuje do dnia rozwiązania umowy lub zmiany jej
warunków mocą porozumienia Stron, z zastrzeżeniem zdania drugiego. Zmiana Regulaminu, Cennika lub Regulaminu
promocji, w trakcie obowiązywania umowy, rodzi skutki wskazane w Regulaminie Operatora.
§4
Oferta specjalna dla emerytów i rencistów
W ramach promocji „Witaj Szkoło 2020” ustanawia się taryfę promocyjną dla abonentów, którzy posiadają ważną
legitymację emeryta lub rencisty wydanej przez uprawniony organ. Abonent może skorzystać z oferty standardowej lub z
oferty dla emeryta lub rencisty. Promocyjne ceny obowiązują w okresie promocyjnym od 1 lipca 2020 roku do czasu
rozpoczęcia następnej promocji.
Cennik Promocji:
a) przyłączenie do Internetu (aktywacja) – 100 zł
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b) miesiąc przyłączeniowy w cenie aktywacji – dotyczy tylko nowych abonentów
c) abonament za Internet

Opis usługi

umowa 24 mies.
30,00 zł

30 Mbps

Promocyjna opłata abonamentowa za Internet obowiązuje do dnia rozwiązania umowy lub zmiany jej warunków mocą
porozumienia Stron, z zastrzeżeniem zdania drugiego. Zmiana Regulaminu, Cennika lub Regulaminu promocji, w trakcie
obowiązywania umowy, rodzi skutki wskazane w Regulaminie Operatora.
§5
Oferta dla dużych rodzin
W ramach promocji „Witaj Szkoło 2020” ustanawia się taryfę promocyjną dla abonentów, którzy posiadają „Nowotomyską
Kartę Dużej Rodziny 3+” lub „Kartę Dużej Rodziny” . Abonent może skorzystać z oferty standardowej lub z oferty dla
posiadaczy w/w kart. Promocyjne ceny obowiązują w okresie promocyjnym od 1 lipca 2020 roku do czasu rozpoczęcia
następnej promocji. Oferta dotyczy abonentów zamieszkujących w miejscu świadczenia usługi.
Cennik Promocji:
a) przyłączenie do Internetu (aktywacja) – 100 zł (dla umów na okres 12 m-cy i 24 m-cy)
b) miesiąc przyłączeniowy w cenie aktywacji (dla umów na okres 12 m-cy i 24 m-cy)
c) dwa pierwsze pełne miesiące obowiązywania umowy abonament w wysokości 1,00 zł miesięcznie (dla umów na
okres 12 m-cy i 24 m-cy)
d) abonament za Internet

Opis usługi
200 Mbps
400 Mbps
800 Mbps

umowa 12 mies.

umowa 24 mies.

umowa czas
nieokreślony

80,10 zł
89,10 zł
98,10 zł

62,10 zł
71,10 zł
80,10 zł

98,10 zł
116,10 zł
134,10 zł

§6
Szczegółowe warunki promocji
1. Promocja obejmuje wyłącznie osoby nie posiadające zaległości finansowych wobec Operatora.
2. Abonenci, którzy zawrą umowę w ramach niniejszej promocji, mogą rozwiązać poprzednie umowy o dostęp do
internetu zawarte ze Spółdzielnią bez ponoszenia kar umownych za wcześniejsze ich rozwiązanie.
3. Punkt 2 nie dotyczy Abonentów biznesowych, którym wybudowano dedykowane łącze światłowodowe.
4. Usługi promocyjne świadczone będą wyłącznie pod warunkiem zawarcia odpowiedniej umowy, w terminie trzech
miesięcy od złożenia zamówienia.
5. Zmiana miejsca świadczenia usług promocyjnych możliwa jest wyłącznie pod warunkiem kontynuowania przez
Abonenta korzystania z usług Operatora, na dotychczasowych warunkach, w nowym lokalu. Warunki zmiany
miejsca świadczenia usług stanowią Regulamin oraz Cennik Operatora.
6. Zerwanie umowy terminowej przed upływem terminu jej końca z przyczyn Abonenta powoduje naliczenie kary
umownej w wysokości równej różnicy cenowej pomiędzy ofertą na czas nieokreślony a ofertą terminową. Kara
naliczana jest za wykorzystane miesiące oraz promocyjną aktywację.
7. Niniejszy regulamin promocji jest regulaminem szczególnym w stosunku do Regulamin świadczenia usług radia
i telewizji oraz usług dostępu do Internetu i obowiązuje tylko w czasie trwania promocji.
8. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem mają zastosowanie postanowienia Regulamin
świadczenia usług radia i telewizji oraz usług dostępu do Internetu Operatora.
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