REGULAMIN PROMOCJI
2020 - [C] INTERNET KABLOWY XXX/XXX MBIT/S / XX
MIESIĘCY
W SIECI MAXNET
§ 1.
"Promocja XXXX - [F] Internet kablowy XXX/XXX Mbit/s / XX Miesięcy" jest organizowana przez firmę Maxnet Łukasz Hamerski, zwana dalej "Operatorem".
§ 2.
"Promocja XXXX - [F] Internet kablowy XXX/XXX Mbit/s / XX Miesięcy", zwana dalej "Promocją", polega na obniżeniu miesięcznych opłat abonamentowych z tytułu świadczenia usługi dostępu do
Internetu i trwa w okresie od dnia 01.I.2020r. do dnia 31.XII.2020r. na zasadach określonych poniżej.
§ 3.
Z promocji może skorzystać osoba (podmiot), która łącznie spełnia warunki:
1.
2.
3.
4.

w okresie trwania Promocji złoży zamówienie na usługę dostępu do Internetu z e-fakturą,
której podłączany lokal będzie się znajdował w zasięgu działania sieci Operatora,
nie jest związana inną terminową umową z Operatorem,
nie posiada zaległości finansowych względem Operatora.

§ 4.



1. Dla umowy zawieranej na czas określony 12 miesięcy Operator przyznaje Abonentowi ulgę w opłacie abonamentowej o łącznej wysokości X,XX zł brutto.
2. W przypadku jednostronnego rozwiązania Umowy przez Abonenta lub przez Operatora z winy Abonenta, przed upływem terminu, na jaki Umowa została zawarta, Abonent zobowiązany jest do
zwrotu wszystkich ulg, jakie zostały mu przyznane od początku obowiązywania umowy do momentu jej rozwiązania. W przypadku rozwiązania umowy z winy Operatora, Abonent nie jest
zobowiązany do zwrotu przyznanych ulg.
3. Umowa zawarta na czas określony staje się umową na czas nieokreślony po okresie, na jaki została zawarta, chyba że w terminie co najmniej 14 dni przed upływem tego okresu Abonent
powiadomi Operatora o rezygnacji z Usługi.

§ 5.

W okresie trwania Umowy promocyjnej, Abonentowi przysługuje prawo do zawieszenia Usługi, płatne zgodnie z cennikiem. Maksymalny czas zawieszenia Usługi to trzy pełne okresy rozliczeniowe. W
takiej sytuacji Umowa jest przedłużona o okres zawieszenia Usługi.



§ 6.

W ramach Promocji Abonent uiszcza:

1. abonament miesięczny
Wysokość miesięcznego abonamentu brutto w wybranej taryfie przez 1 miesiąc
X,XX zł
Wysokość miesięcznego abonamentu brutto w wybranej taryfie w miesiącach 2-12 X,X zł

Promocja dla obecnych Abonentów zaczyna obowiązywać od pierwszego pełnego okresu rozliczeniowego. Dla nowych Abonentów Promocja zaczyna obowiązywać od dnia podpisania umowy oraz
protokołu obioru technicznego i aktywacji usługi.

§ 7.

Przy podpisywaniu Umowy, Abonent jest zobowiązany do okazania następujących dokumentów:

1. aktualny dowód osobisty lub karta pobytu.
2. w przypadku innego adresu zameldowania należy dostarczyć zgodę właściciela lokalu na przeprowadzenie instalacji usługi dostępu do Internetu przez Operatora,
3. w przypadku działalności gospodarczej należy dostarczyć kserokopie NIP-u, Regonu, wpisu do CEIDG lub wpisu do KRS.

§ 8.



W ramach Promocji Operator dostarczy Abonentowi łącze o przepływności do XXX Mb/s download i XXX Mb/s upload.
§ 9.

Do świadczenia Usługi dostępu do Internetu w ramach Promocji, zastosowanie mają postanowienia zawarte w Cenniku usługi dostępu do Internetu Operatora oraz w Regulaminie korzystania z usługi
dostępu do Internetu przez Operatora, o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.
§ 10.

Warunkiem skorzystania z promocji jest wyrażenie zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną. Dla osób, które nie skorzystają z e-faktury do rachunku zostanie doliczona opłata administracyjna
według Cennika za dostarczenie faktur w formie papierowej.
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