OFERTA PROMOCYJNA WTvK1
DLA USŁUG MOBILNEGO DOSTĘPU DO INTERNETU Z LIMITEM 40 GB
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Niniejsza Oferta Promocyjna skierowana jest do klientów chcących skorzystać z następujących Usług:
 Pakietu Standardowego, w tym: Internet Stacjonarny (500/500 Mb/s) + Internet Mobilny (40 GB);
 Internet Mobilny Standardowy (40 GB).
W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej nowym i dotychczasowym Abonentom WTvK przysługuje*:
 ulga na Opłatę Aktywacyjną w wysokości 61,50 zł (przy umowie na czas nieokreślony) albo w wysokości 122,00 zł (przy umowie na czas
określony 12 lub 18 miesięcy);
 ulga na zakup modemu w wysokości 198 zł – w przypadku umowy na czas określony 18 miesięcy z modemem.
Podsumowanie opłat aktywacyjnych i opłat za modem z uwzględnieniem ulg (Opłaty promocyjne) i bez ulg (Opłaty standardowe):
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 promocyjna*
(umowa na 18 m-cy)
1,00 zł
1,00 zł

Opłata promocyjna*
(umowa na czas nieokreślony)
61,50 zł
199,00 zł

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

Wariant z modemem
Rodzaj opłaty
Opłata aktywacyjna
Opłata za modem

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

* Warunkiem skorzystania z promocji jest zgoda na komunikację elektroniczną zgodnie z punktem 4 niniejszej Oferty Promocyjnej.
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Warunkami skorzystania z niniejszej Oferty Promocyjnej jest: rejestracja Abonenta w eBOA (Elektronicznym Biurze Obsługi Abonenta), zgodnie
z Regulaminem eBOA, oraz wyrażenie przez Abonenta zgody na dostarczanie mu faktur (za pośrednictwem eBOA), a także złożenie wniosku
o przesyłanie mu informacji o zmianie Cennika, Umowy, Regulaminu w formie elektronicznej w trakcie całego okresu obowiązywania Umowy,
na wskazany w tym celu przez Abonenta adres poczty elektronicznej.
Szczegółowe warunki zwrotu ulgi przez Abonenta:
a) w przypadku rozwiązania Umowy na czas określony przed terminem na jaki została zawarta lub gdy w czasie trwania tej Umowy Abonent
przestanie spełniać warunki określone w punkcie 4, Abonent jest zobowiązany do zwrotu przyznanej mu ulgi – w wysokości proporcjonalnej do
czasu pozostałego do zadeklarowanego końca Umowy (z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy, Regulaminów wybranych usług lub
przepisów prawa);
b) w przypadku Umowy zawartej na czas nieokreślony, gdy w czasie trwania tej Umowy Abonent przestanie spełniać warunki określone w punkcie 4,
Abonent jest zobowiązany do zwrotu przyznanej mu ulgi.
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 Promocyjnej). Informacja o odwołaniu
niniejszej Oferty Promocyjnej zostanie opublikowana na Stronie WWW Operatora lub w inny sposób podana do publicznej wiadomości.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Ofertą Promocyjną zastosowanie ma Umowa i dokumenty wskazane w Umowie (w szczególności Cennik
i Regulaminy dotyczące wybranych usług na Internet Stacjonarny lub/i Internet Mobilny). Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej
Oferty Promocyjnej z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą Umowie lub Regulaminach wybranych usług. Regulaminy
wybranych usług oraz Regulamin eBOA dostępne są w BOA oraz na stronie internetowej Dostawcy Usług (www.wtvk.pl).
Niniejszy Oferta Promocyjna obowiązuje od dnia 6 grudnia 2017 r. do odwołania, z zastrzeżeniem punktu 9.
Rozpoczęcie świadczenia usługi Internetu Mobilnego na warunkach niniejszej Oferty Promocyjnej nastąpi od dnia 1 stycznia 2018 r.

Winogradzka Telewizja Kablowa (WTvK) – jest jednostką organizacyjną Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady” w Poznaniu
(w skrócie: PSM Winogrady), właściwą w sprawach świadczenia usług telekomunikacyjnych (Dostawca Usług). Siedziba WTvK oraz Biuro
Obsługi Abonenta (BOA) mieści się na os. Przyjaźni 120 w Poznaniu (61-686). Siedziba PSM Winogrady mieści się na os. Przyjaźni 125B w
Poznaniu (61-686).

