REGULAMIN PROMOCJI „Dobry Internet w bardzo dobrej cenie v 2.0”
z dnia 1.08.2016 r.
Postanowienia ogólne
§1
1. Promocyjne ceny dostępu do Internetu dla osób, które:
a. w okresie od 01 sierpnia 2016 roku do odwołania podpiszą umowę lub przedłużą aktywną umowę (aneks) na świadczenie
usługi dostępu do Internetu w sieci telekomunikacyjnej Operatora na czas określony 24 miesięcy,
b. wyrażą zgodę na wystawianie i udostępnianie faktur elektronicznych.
2. Operator zapewnia:
a. aktywację Usługi dostępu do Internetu w cenie promocyjnej 1 zł (cena zawiera ulgę w wysokości 298 zł); opłata obejmuje
przyłączenie Lokalu do sieci telekomunikacyjnej Operatora, jeżeli okaże się to niezbędne;
b. świadczenie usługi dostępu do Internetu w wybranym Pakiecie początkowym – w terminie do 2 miesięcy od rozpoczęcia
pierwszego opłaconego abonamentu po zawarciu Umowy (aneksu) i do momentu aktywacji Pakietu przyspieszonego;
c. świadczenie Usługi dostępu do Internetu w wybranym Pakiecie przyspieszonym – nie później niż przed upływem 2 miesięcy
od rozpoczęcia pierwszego opłaconego abonamentu po zawarciu Umowy (aneksu);
d. Abonament miesięczny za świadczenie usługi dostępu do Internetu w cenie promocyjnej dostępnej dla Abonenta od momentu
zawarcia Umowy (aneksu)
Nazwa pakietu

Cena
podstawowa

Cena
promocyjna

Ulga
całkowita

Dostępne w technologii

69,00

29,90

1236,40

Radiowej i kablowej

89,00

39,90

1476,40

Radiowej i kablowej

129,00

49,90

2196,40

Radiowej i kablowej

69,00

29,90

1236,40

Radiowej

STARTiMAX
PR ĘD KOŚĆ POCZĄTKOWA

PR ĘD KOŚĆ D OCELOWA

dostarczana nie dłużej niż w terminie dostarczana nie później niż w terminie
do 2 opłaconych miesięcy

2 opłaconych miesięcy

STARTiMAX 10/1
STAR T 10 /1

MAX 10 /1

Prędkość minimalna: 5 Mb/s

Prędkość minimalna: 8 Mb/s

Prędkość maksymalna: 11 Mb/s

Prędkość maksymalna: 11 Mb/s

Prędkość deklarowana: 10 Mb/s

Prędkość deklarowana: 10 Mb/s

STARTiMAX 15/3
STAR T 15/3

MAX 15/3

Prędkość minimalna: 6 Mb/s

Prędkość minimalna: 12 Mb/s

Prędkość maksymalna: 17 Mb/s

Prędkość maksymalna: 17 Mb/s

Prędkość deklarowana: 15 Mb/s

Prędkość deklarowana: 15 Mb/s

STARTiMAX 25/5
STAR T 25/5

STAR T 25/5

Prędkość minimalna: 15 Mb/s

Prędkość minimalna: 21 Mb/s

Prędkość maksymalna: 29 Mb/s

Prędkość maksymalna: 29 Mb/s

Prędkość deklarowana: 25 Mb/s

Prędkość deklarowana: 25 Mb/s

MiniMAX
skierowany do klientów, zlokalizowanych w obszarach o szczególnie
utrudnionym dostępie sygnału
Prędkość minimalna: 1 Mb/s
Prędkość maksymalna: 10 Mb/s
Prędkość deklarowana: 5 Mb/s

Powyżej wskazane zostały minimalne, maksymalne i deklarowane prędkości usługi Dostępu do Internetu dostępne w wybranych Pakietach. Operator informuje, że
dochowuje wszelkich starań, ażeby rzeczywista prędkość Usługi dostępu do Internetu odpowiadała prędkości deklarowanej.
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Pozostałe warunki promocji
§2
1. Promocyjne ceny usługi dostępu do Internetu obowiązują w całym okresie promocyjnym. Aktywacja Pakietu przyspieszonego
nastąpi nie później niż w terminie 2 miesięcy od rozpoczęcia pierwszego opłaconego abonamentu po zawarciu Umowy (aneksu)
(o dokonanej aktywacji Operator niezwłocznie zawiadomi Abonenta). Do tego czasu usługa dostępu do Internetu jest świadczona
w Pakiecie początkowym. W przypadku, w którym Operator nie dokonałby aktywacji Pakietu przyspieszonego w deklarowanym
terminie Abonentowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia, a Operatorowi nie
przysługuje zwrot ulg, o którym mowa w ust. 2.
2. W przypadku rozwiązania zawartej Umowy lub cofnięcia zgody na wystawianie i udostępnianie faktur elektronicznych, przed
upływem 24 miesięcy kalendarzowych obowiązywania Umowy, Abonent zobowiązany będzie do zwrotu ulgi udzielonej z tytułu
aktywacji Usługi dostępu do Internetu i sumy obniżek ceny abonamentu, wynikających z różnicy między ceną podstawową danego
pakietu wskazanego w tabeli w §1 ust. 2 lit. c) Regulaminu promocji a ceną promocyjną, pomniejszonej o proporcjonalną ich
wartość, za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania na zasadach określonych w Regulaminie.
3. W przypadku cofnięcia zgody na wystawianie i udostępnianie faktur elektronicznych, regulamin promocji traci zastosowanie, a
Umowa w pozostałej części przekształca się w Umowę na czas nieokreślony.
4. W przypadku opisanym w ust. 3 Abonent będzie zobowiązany do uiszczania opłat w wysokości określonej w Cenniku aktualnym
na dzień dokonania zmiany. Zmiana Cennika w czasie trwania okresu promocyjnego, rodzi skutki określone w Regulaminie.
5. Po upływie okresu promocyjnego, Umowa przekształca się w Umowę na czas nieokreślony z miesięcznym okresem
wypowiedzenia a wysokość abonamentu pozostaje na zasadach promocyjnych.
6. W okresie obowiązywania Umowy, Abonent nie jest uprawniony do zawieszenia korzystania z usług promocyjnych.
7. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszego regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu świadczenia Usług
dostępu do Internetu Oxylion S.A. (Regulamin).
8. Wszystkie ceny podane w Regulaminie promocji są cenami brutto. Regulamin obowiązuje do odwołania.
9. W przypadku naruszenia przez Abonenta postanowień Regulaminu promocji, Operator uprawniony będzie do rozwiązania Umowy
z Abonentem, z jego winy, ze skutkiem natychmiastowym. Postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio.
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