REGULAMIN PROMOCJI „W3 HOME” INFO-NET M. KASZUBA SP. J.
1. Organizatorem promocji „W3 HOME” zwanej w dalszej części niniejszego regulaminu Promocją jest INFO-NET M. Kaszuba Spółka Jawna z siedzibą w Tarnowie przy ul.Krakowskiej 33,
NIP: 873-281-57-57, zwana dalej IN, INFO-NET lub Operatorem.
2. Promocja dotyczy świadczenia Usług Dostępu do Internetu INFO-NET, na warunkach opisanych w Umowie, Regulaminie, Regulaminie Szczegółowym, Cenniku oraz w niniejszym
Regulaminie Promocji, zwanych dalej Usługą.
3. Znaczenie pojęć pisanych wielką literą a niezdefiniowanych w niniejszym Regulaminie Szczegółowym jest określone w Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych INFO-NET,
Cenniku i Regulaminie Szczegółowym.
4. Dla Pakietów W3 HOME Operator przydziela w sposób automatyczny jeden niepubliczny adres IP bez możliwości przekierowania portów (redirect).
5. Urządzenie Końcowe dzięki któremu Abonent korzysta bezpośrednio z Usługi musi obsługiwać standard połączeń PPPoE.
6. Okres w którym klient ma możliwość podpisania Umowy na warunkach Promocji trwa od dnia 09.01.2017 r. do dnia 31.12.2019 r. IN zastrzega sobie prawo przedłużenia lub skrócenia tego
okresu bez podawania przyczyn.
7. Promocja polega na określeniu dla wybranych Usług ulgi od ceny określonej w Cenniku (zwanej dalej: Ceną Podstawową), z której może korzystać Abonent zawierając Umowę na
warunkach Promocji z odpowiednim Okresem Zobowiązania zapisanym w Umowie.
8. Ulgi promocyjne od Ceny Podstawowej dla poszczególnych Pakietów określone są dla opłaty instalacyjnej i opłaty abonamentowej i opisane wraz z odpowiadającymi im Okresami
Zobowiązania w poniższych tabelach:
a) Tabela nr 1., kolumna „KWOTA ULGI” - kwota ulgi promocyjnej na opłatę instalacyjną związana z Okresem Zobowiązania
b) Tabela nr 2., kolumna „KWOTA ULGI” - kwota ulgi promocyjnej na opłatę abonamentową związana z Okresem Zobowiązania
9. Ceny promocyjne po uwzględnieniu ulg od Cen Podstawowych wynikających z Cennika dla poszczególnych Pakietów lub Usług określone są dla opłaty instalacyjnej i opłaty
abonamentowej i opisane wraz z odpowiadającymi im Okresami Zobowiązania w poniższych tabelach:
a) Tabela nr 1., kolumna „OPŁATA INSTALACYJNA W PROMOCJI” - cena po uwzględnieniu ulgi od Ceny Podstawowej oznaczona w kolumnie „INSTALACJA – CENA PODSTAWOWA” dla usługi
„Instalacja abonencka dla domów jednorodzinnych”
b) Tabela nr 2., kolumna „OPŁATA ABONAMENTOWA W PROMOCJI” - ceny Pakietów po uwzględnieniu ulg na opłatę abonamentową dla oznaczonego w tabeli Okresu Zobowiązania za
usługę:
- INTERNET INFO-NET 125 Mb / 4 Mb wchodzącą w skład Pakietu W3-125
- INTERNET INFO-NET 35 Mb / 3 Mb wchodzącą w skład Pakietu W3-35
- INTERNET INFO-NET 20 Mb / 2 Mb wchodzącą w skład Pakietu W3-20
TABELA 1. - KWOTY ULG PROMOCYJNYCH NA OPŁATĘ INSTALACYJNĄ W PROMOCJI „W3 HOME”

L.P.

NAZWA PAKIETU

DLA OKRESU ZOBOWIĄZANIA
22 MIESIĄCE

INSTALACJA – CENA
PODSTAWOWA

OPŁATA INSTALACYJNA
W PROMOCJI

KWOTA ULGI

1.

W3-125

740,00 zł

641,00 zł

99,00 zł

2.

W3-35

740,00 zł

601,00 zł

139,00 zł

3.

W3-20

740,00 zł

591,00 zł

149,00 zł

TABELA 2. - KWOTY ULG PROMOCYJNYCH NA OPŁATĘ ABONAMENTOWĄ W PROMOCJI „W3 HOME” zgodnie z punktem 11.

OKRES ZOBOWIĄZANIA 22 MIESIĄCE
L.P.

NAZWA PAKIETU

OPŁATA ABONAMENTOWA
BEZ PROMOCJI

OPŁATA ABONAMENTOWA
W PROMOCJI

KWOTA ULGI

ŁĄCZNA KWOTA ULGI
ABONAMENTOWEJ
W OKRESIE ZOBOWIĄZANIA

1.

W3-125

115,00 zł

64,00 zł

51,00 zł

1 408,00 zł

2.

W3-35

89,00 zł

43,00 zł

46,00 zł

946,00 zł

3.

W3-20

78,00 zł

38,00 zł

40,00 zł

836,00 zł

10. Korzystanie z promocyjnych cen opłat abonamentowych uwzględniających przyznane Abonentowi ulgi możliwe jest wyłącznie w Okresie Zobowiązania. Poza Okresem Zobowiązania
obowiązują opłaty abonamentowe bez promocji zgodnie z tabelą nr 2.
11. Promocja skierowana jest do klientów, którzy w okresie jej trwania zawrą z IN Umowę o Świadczenie Usług Dostępu do Internetu INFO-NET, wybierając jeden z Pakietów w Promocji
W3 HOME. W każdym przypadku nazwa wybranego przez klienta Pakietu promocyjnego, opłata instalacyjna po uwzględnieniu ulgi od Ceny Podstawowej, opłata abonamentowa po
uwzględnieniu ulgi od Ceny podstawowej, Okres Zobowiązania oraz czas na jaki zawarta jest Umowa określony jest szczegółowo w Umowie o świadczenie Usługi.
a) Abonentowi, który wyraził zgodę na stosowanie faktur elektronicznych za świadczone mu przez Operatora usługi telekomunikacyjne przysługuje dodatkowa ulga w opłatach
abonamentowych w wysokości 3,00 zł brutto miesięcznie począwszy od Okresu Rozliczeniowego następującego po miesiącu, w którym Operator otrzymał od Abonenta przedmiotową
zgodę do Okresu Rozliczeniowego następującego po miesiącu w którym Abonent skutecznie cofnął zgodę. Ulga z tytułu stosowania faktur elektronicznych nie ma wpływu na rozliczenia
ulg przyznanych Abonentowi z tytułu zawarcia umowy z Okresem Zobowiązania.
12. Dodatkowe parametry techniczne Usługi opisane są w Umowie, Regulaminie oraz Regulaminie Szczegółowym.
13. W Okresie Zobowiązania nie jest możliwe zawieszenie świadczenia Usługi na życzenie Abonenta.
14. W Okresie Zobowiązania Abonent ma prawo do zmiany Pakietu Promocyjnego z uwzględnieniem zasad opisanych w Umowie, Regulaminie oraz Regulaminie Szczegółowym wyłącznie
w obrębie Pakietów oferowanych w Promocji W3 HOME na Pakiet oferujący wyższe parametry techniczne i z Okresem Zobowiązania nie krótszym niż wybrany przez Abonenta w
momencie zawarcia Umowy.
a) W przypadku zmiany Pakietu Promocyjnego sporządzony zostanie aneks do Umowy o świadczenie Usługi, zaś od momentu zmiany Pakietu ulgi od miesięcznych opłat abonamentowych
rozliczane będą według zapisów Cennika i Regulaminu Promocji W3 HOME dotyczących nowo wybranego przez Abonenta Pakietu promocyjnego.
b) Zmiana Pakietu promocyjnego i sporządzenie aneksu do Umowy nie powoduje skrócenia Okresu Zobowiązania.
15. W przypadku rozwiązania lub wypowiedzenia przez Abonenta lub z przyczyn leżących po stronie Abonenta Umowy zawartej na warunkach Promocji przed upływem Okresu Zobowiązania
Abonent zobowiązany zostanie do zwrotu następujących ulg, przyznanych mu w momencie zawierania Umowy promocyjnej:
a) kwoty ulgi na opłatę instalacyjną przyznanej w Promocji, wyszczególnionej w Tabeli nr 1., w kolumnie „Kwota ulgi” dla Pakietu i Okresu Zobowiązania z którego korzystał Abonent,
pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania;
b) kwoty ulgi na opłaty abonamentowe przyznanej w Promocji, wyszczególnionej w Tabeli nr 2., w kolumnie „Kwota ulgi” dla Pakietu i Okresu Zobowiązania z którego korzystał Abonent,
pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania;
c) z uwzględnieniem zasad opisanych w Umowie, Regulaminie i Regulaminie Szczegółowym;
d) jeśli zasady opisane w Umowie, Regulaminie i Regulaminie Szczegółowym w zakresie roszczeń Operatora nie stanowią inaczej.
Oświadczam, że zapoznałem /am się z Regulaminem Promocji W3 HOME i akceptuję zawarte w nim uregulowania.
….....................................................................................................................
data i czytelny podpis Abonenta

