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Regulamin promocji „Fiber - Do końca roku za 0zł – 24m” 

z dnia 01.09.2017 
 

 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem promocji jest Oxylion S.A.  
2. Promocja dostępu do Internetu skierowana jest do nowych klientów, którzy: 

a) w okresie od 1 września 2017 roku do 31 grudnia 2017 podpiszą umowę na świadczenie usługi dostępu do Internetu  
w sieci telekomunikacyjnej Operatora na czas określony 24 miesięcy (dalej Okres Promocji), 

b) w okresie ostatnich 30 dni poprzedzających datę startu niniejszej promocji nie posiadali oraz nie posiadają aktualnie 
obowiązującej Umowy w zakresie usługi dostępu do Internetu. Nowa Umowa nie może być zawarta na ten sam 
adres instalacji usługi, w którym w okresie ostatnich 30 dni poprzedzających datę startu niniejszej Promocji 
świadczona była usługa. 

3. Klient może skorzystać z Promocji jeżeli: 
a) wyrazi zgodę na wystawianie i udostępnianie faktur elektronicznych 
b) istnieją techniczne możliwości świadczenia wybranej usługi we wskazanej przez Klienta lokalizacji 

4. Promocja polega na obniżeniu miesięcznych opłat abonamentowych oraz opłaty aktywacyjnej usługi o przyznane ulgi, 
zgodnie z poniższą tabelą: 

 

Nazwa pakietu 
Prędkość 

pobieranie / 
wysyłanie  

Wysokość abonamentu  
do 31 grudnia 2017 

Wysokość abonamentu 
po 1 stycznia 2018 do 24. 

miesiąca 

Wysokość abonamentu  
od 25. miesiąca 

Aktywacja  
Ulga 

całkowita w 
Okresie 

Promocji 
uwzględniona 

ulga  

cena 
promocyjna 

uwzględniona 
ulga  

cena 
promocyjna 

uwzględniona 
ulga  

cena 
promocyjna 

uwzględniona 
ulga  

cena 
promocyjna 

cena 
promocyjna 

                      
Fiber Mini 15/3 Mbps 0,00 zł 89,00 zł  39,00 zł 50,00 zł 49,00 zł 40,00 zł 59,00 zł 140,00 zł 1 457,00 zł  

Fiber Start 40/4 Mbps 0,00 zł 129,00 zł  49,00 zł 80,00 zł 59,00 zł 70,00 zł 59,00 zł 140,00 zł 2 207,00 zł  

Fiber Power 80/10 Mbps 0,00 zł 159,00 zł  59,00 zł 100,00 zł 69,00 zł 90,00 zł 59,00 zł 140,00 zł 2 717,00 zł  

Fiber MaxSpeed 100/10 Mbps 0,00 zł 179,00 zł  79,00 zł 100,00 zł 89,00 zł 90,00 zł 59,00 zł 140,00 zł 2 777,00 zł  

 

Pozostałe warunki promocji 

1. W przypadku rozwiązania zawartej Umowy przed upływem Okresu Promocji, 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 cenniku a ceną promocyjną, pomniejszone o proporcjonalną 
ich wartość, za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania na zasadach określonych w Regulaminie.  

2. W przypadku cofnięcia zgody przez Abonenta, na wystawianie i udostępnianie faktur drogą elektroniczną od kolejnego 
okresu rozliczeniowego do abonamentu za usługę  zostanie doliczona opłata zgodnie z cennikiem podstawowym. 

3. Po upływie Okresu Promocji, Umowa przekształca się w Umowę na czas nieokreślony z miesięcznym okresem 
wypowiedzenia. Wysokość abonamentu po Okresie Promocji podana jest w tabeli.  

4. W Okresie Promocji, Abonent nie jest uprawniony do zawieszenia korzystania z usług promocyjnych. 
5. W przypadku naruszenia przez Abonenta postanowień Regulaminu promocji, Operator uprawniony będzie do 

rozwiązania Umowy z Abonentem, z jego winy, ze skutkiem natychmiastowym. 
6. Podane w tabelach prędkości to prędkości maksymalne możliwe do osiągniecia. 
7. Operator dochowuje wszelkiej staranności, aby z wyjątkiem przerw w działaniu usługi dostarczyć Abonentowi 

całodobowy dostęp do prędkości minimalnej równej 50% prędkości maksymalnej. Prędkością zazwyczaj dostępną, 
której Abonent może oczekiwać jest prędkość na poziomie 75% prędkości maksymalnej. 

8. Faktycznie dostępna dla Abonenta w danej chwili prędkość dostępu do Internetu uzależniona jest m.in. od stopnia 
obciążenia Sieci, niepożądanych działań zmierzających do generowania sztucznego ruchu, niekorzystnych warunków 
atmosferycznych, ograniczeń technicznych Odbiornika Abonenta (w szczególności routera), korzystania z Usługi na 
kilku Odbiornikach, jednoczesnego uruchomienia kilku strumieni danych, instalacji na Odbiorniku Abonenta aplikacji 
obniżających prędkość transmisji (antywirus, firewall), korzystania z dostępu radiowego przy niskim poziomie sygnału 
(znaczna odległość od Sprzętu). 

9. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszego regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu 
świadczenia Usług dostępu do Internetu Oxylion S.A. (Regulamin). 

10. Wszystkie ceny podane w Regulaminie promocji są cenami brutto.  
11. Regulamin obowiązuje do odwołania. 


