REGULAMIN PROMOCJI INTERNET 2020
„INTERARENA” MARIUSZ GRABOWSKI

§1
Czas trwania i Uczestnicy promocji
1. Promocja trwa od dnia 01.01.2020 do 31.12.2020 roku.
2. Z promocji mogą skorzystać pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkałe w zasięgu Sieci na obszarach których, ze względów technicznych możliwe
jest korzystanie z Usług Dostawcy Usług, które w dniu przystąpienia do promocji nie zalegają względem Dostawcy Usług z płatnościami z
jakiegokolwiek tytułu.

§2
Oferta i dodatkowe Ulgi
1. Ulgi w promocji dla wszystkich jej Uczestników określonych w §1, którzy w czasie trwania promocji podpiszą Umowę na Promocyjnych
Warunkach Umowy.
2. Opłata jednorazowa (Instalacyjna) za Usługę Internetową jest obniżona do:
a. 49 zł brutto – przy zawarciu Umowy z 12 miesięcznym okresem zobowiązania,
b. 1 zł brutto – przy zawarciu Umowy z 24 miesięcznym okresem zobowiązania.
3. Opłata jednorazowa (Aktywacyjna) za Usługę Internetową jest obniżona do:
a. 99 zł brutto – przy zawarciu Umowy z 12 miesięcznym okresem zobowiązania,
b. 1 zł brutto – przy zawarciu Umowy z 24 miesięcznym lub 36 miesięcznym okresem zobowiązania.
4. Opłaty Abonamentowe za Usługę Internetową są obniżone do:
Prędkość pobierania (wysyłania)
4 Mb/s (1 Mb/s)
5 Mb/s (1 Mb/s)
6 Mb/s (1 Mb/s)
7 Mb/s (1 Mb/s)
8 Mb/s (1 Mb/s)
10 Mb/s (2 Mb/s)

Cena brutto
34 zł miesięcznie
39 zł miesięcznie
44 zł miesięcznie
49 zł miesięcznie
54 zł miesięcznie
59 zł miesięcznie

Prędkość pobierania (wysyłania)
10 Mb/s (2 Mb/s)
20 Mb/s (2 Mb/s)

Cena brutto
49 zł miesięcznie *
74 zł miesięcznie *

Prędkość pobierania (wysyłania)
12 Mb/s (2 Mb/s)
14 Mb/s (2 Mb/s)
16 Mb/s (2 Mb/s)
18 Mb/s (2 Mb/s)
20 Mb/s (2 Mb/s)
25 Mb/s (2 Mb/s)

Cena brutto
64 zł miesięcznie
69 zł miesięcznie
74 zł miesięcznie
79 zł miesięcznie
84 zł miesięcznie
89 zł miesięcznie

* Oferta Specjalna dostępna wyłącznie dla obecnych Klientów Operatora przy
zawarciu Umowy z 36 miesięcznym okresem zobowiązania

5. Dodatkowo, Opłata Abonamentowa, określona w Warunkach Umowy może zostać obniżona do 1 zł brutto w miesiącu Aktywacji.
6. Opłata Powiązana (za dzierżawę Urządzenia Abonenckiego) jest obniżona do 1 zł brutto miesięcznie.
10. Opłata za Router WiFi jest obniżona do 50zł brutto przy zawarciu Umowy z 24 miesięcznym okresem zobowiązania lub 1zł brutto – przy
zawarciu Umowy z 24 miesięcznym lub 36 miesięcznym okresem zobowiązania na Usługę Internetową o prędkości pobierania 10 Mb/s lub
większej.
11. Przystępując do Promocyjnych Warunków Umowy Abonent wyraża zgodę na wystawianie rachunków za Usługi świadczone przez Dostawcę
Usług w formie elektronicznej (e-faktura). Warunek ten dotyczy tylko Abonentów, którzy korzystają lub będą, za pośrednictwem zawieranej Umowy,
z Usługi dostępu do Internetu, świadczonej przez Dostawcę Usług.
12. Abonent, w każdym czasie, ma prawo cofnięcia zgody na wystawianie e-faktury.
13. Rezygnacje z e-faktury Abonent może złożyć:
a. w Biurze Obsługi Klienta
b. po przez przesłanie wniosku w formie pisemnej na adres Dostawcy Usług
c. po przez przesłanie wniosku na adres poczty elektronicznej wskazany na stronie WWW Dostawcy Usług.
14. Rezygnacja z e-faktury nie powoduje utraty przyznanych Ulg.

§3
Postanowienia Końcowe
1. Dostawca Usług zastrzega sobie, w trakcie obowiązywania promocji, możliwość zmiany czasu jej obowiązywania (wydłużenie lub skrócenie
terminu zakończenia promocji), określonego w §1. Szczegółowa informacja dostępna będzie w Biurze Obsługi Klienta.
2. Regulamin Promocji nie wyłącza możliwości podpisania Umowy z Dostawcą Usług na zasadach ogólnych (Standardowe Warunki Umowy).
3. Abonent oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Promocji i go akceptuje.

