OFERTA PROMOCYJNA DLA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU MOBILNEGO (PAKIETY Z LIMITEM 15 GB, 35 GB)
Obowiązuje od 1 października 2016r. do odwołania.
1.

2.
3.

Niniejsza Oferta Promocyjna skierowana jest do nowych i obecnych Abonentów Usług:
- Pakiet Standardowy (Internet Stacjonarny 500/500 Mb/s + Mobilny 15 GB);
- Pakiet Super (Internet Stacjonarny 500/500 Mb/s + Mobilny 15 GB);
- Pakiet Komfortowy (Internet Stacjonarny 500/500 Mb/s + Mobilny 15 GB);
- Pakiet Ekskluzywny (Internet Stacjonarny 500/500 Mb/s + Mobilny 35 GB);
- Internet Mobilny Standardowy (15 GB);
- Internet Mobilny Super (15 GB);
- Internet Mobilny Komfortowy (15 GB);
- Internet Mobilny Ekskluzywny (35 GB);
W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej nowym Abonentom przysługuje ulga na Opłatę Aktywacyjną w wysokości 61,50 zł (umowa na czas
nieokreślony) lub 122,00 zł (umowa na okres 12 lub 18 miesięcy) oraz ulga na zakup modemu w wysokości 198 zł (wariant z modemem i umową na
okres 18 miesięcy).
Podsumowanie opłat aktywacyjnych i za modem z uwzględnieniem rabatów:
Wariant bez modemu
Rodzaj opłaty
Opłata aktywacyjna

Opłata promocyjna*
(umowa na 12 m-cy)
1,00 zł

Opłata promocyjna*
(umowa na czas nieokreślony)
61,50 zł

Opłata standardowa
(umowa na czas nieokreślony)
123,00 zł

Wariant z modemem
Rodzaj opłaty

Opłata promocyjna*
Opłata promocyjna*
(umowa na 18 m-cy)
(umowa na czas nieokreślony)
Opłata aktywacyjna
1,00 zł
61,50 zł
Opłata za modem
1,00 zł
199,00 zł
* faktury, informacje o zmianie regulaminu, cennika i inne w formie elektronicznej
4.

5.
6.
7.
8.

Opłata standardowa
(umowa na czas nieokreślony)
123,00 zł
199,00 zł

Szczegółowe warunki przyznawania ulgi:
a) w przypadku nie spełnienia warunków określonych w pkt 5 Abonent jest zobowiązany do zwrotu przyznanej mu ulgi;
b) w przypadku rozwiązania Umowy przed terminem na jaki została zawarta, Abonent jest zobowiązany do zwrotu przyznanej mu ulgi (w
wysokości proporcjonalnej do czasu pozostałego do zadeklarowanego końca Umowy).
Warunkiem skorzystania z niniejszej Oferty Promocyjnej jest wyrażenie zgody Abonenta na dostarczanie mu Faktur, a także informacji o zmianie
Cennika, Umowy oraz innych informacji związanych ze świadczonymi Usługami, w formie elektronicznej w trakcie całego okresu obowiązywania
Umowy.
Operator zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszej Oferty Promocyjnej, bez konieczności podawania przyczyn, z zastrzeżeniem, że odwołanie nie
wpłynie na prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez Abonenta (który skorzystał już z niniejszej oferty). Informacja o odwołaniu niniejszej Oferty
Promocyjnej zostanie opublikowana na Stronie WWW Operatora lub w inny sposób podana do publicznej wiadomości.
Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Oferty Promocyjnej z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w
Umowie, której niniejsza oferta dotyczy.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Ofertą Promocyjną zastosowanie ma Umowa.

Oświadczenie Abonenta:
Niniejszym wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na [*]:
wyżej opisane warunki Oferty promocyjnej Usługi dostępu do Internetu Mobilnego; w związku z tym chcę również, aby faktury były dla mnie dostępne na
platformie eBOA a informacje dotyczące zmian Cennika, Umowy oraz inne informacje dotyczące świadczonych mi Usług, przychodziły do mnie na mój adres
poczty elektronicznej (e-mail) wskazany w Umowie lub poprzez sms-y.
Jednocześnie wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na [*]:
przesyłanie mi informacji handlowej przez Operatora oraz podmioty współpracujące w realizacji świadczonych mi Usług na wskazany przeze mnie w umowie
adres e-mail lub poprzez sms-y.
* [niepotrzebne skreślić]

………………………………………………….
Data i podpis Abonenta

………………………………………………
Data i podpis Operatora

