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$promocji Standard Światłowód 3/19}

Promocja Standard Światłowód 3/19 (zwana dalej Promocją), której jesteśmy organizatorem, jest dostępna od 18 sierpnia 2019 r. do odwołania.
Ten regulamin określa szczegółowe jej warunki. Promocja dotyczy pakietu usług Internet z Usługą TV i Telefonem domowym (zwanego dalej
Pakietem) w opcjach do 300 Mb/s, do 600 Mb/s i do 1 Gb/s (Światłowód).
Mogą Państwo skorzystać z Promocji, jeśli zawrą Państwo umowę lub aneks do umowy o świadczenie Pakietu na czas nieokreślony i spełnią
pozostałe warunki, opisane w tym regulaminie.
Jeżeli korzystają Państwo z usługi Internet (np. Neostrada) lub dowolnego pakietu z Internetem, mogą Państwo skorzystać z Promocji, jeśli do
daty zakończenia umowy zostało nie więcej niż 30 dni.
Możliwość skorzystania z Promocji uzależniamy od tego, czy:
1) nie zalegają Państwo z opłatami na naszą rzecz,
2) nie wykluczają tego warunki promocji, z której aktualnie Państwo korzystają.
W ramach Promocji otrzymują Państwo:
1) obniżoną opłatę aktywacyjną do wysokości 49,99 zł,
2) rabat w wysokości 5,01 zł miesięcznie za zgodę na korzystanie z e-faktury,
3) rabat w wysokości 5,01 zł miesięcznie za zgodę na telefoniczny kontakt marketingowy,
4) możliwość wypożyczenia dysku PVR w cenie 49,00 zł (opłata jednorazowa) na czas trwania umowy zawartej w Promocji,
5) obniżoną opłatę abonamentową za korzystanie z Pakietu, wg tabeli poniżej:
Miesięczne opłaty abonamentowe w Promocji (zł z VAT)
Opcja Pakietu
bez rabatów za zgody
do 300Mb/s
do 600Mb/s
do 1 Gb/s

z rabatem za zgodę na korzystanie z e-faktury
i na telefoniczny kontakt marketingowy

120,01

109,99

w tym Usługa TV: 29,99

w tym Usługa TV: 29,99

130,01

119,99

w tym Usługa TV: 29,99

w tym Usługa TV: 29,99

140,01

129,99

w tym Usługa TV: 29,99

w tym Usługa TV: 29,99

Za internet w budynku o typie zabudowy jednorodzinnej naliczamy także miesięczną opłatę w wysokości 14,99 zł.
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Jeśli zdecydują się Państwo na korzystanie z e-faktury, rachunki będziemy wysyłać na podany przez Państwa adres e-mail. Jeżeli nie podacie
nam Państwo adresu e-mail, rachunki będziemy udostępniać na Państwa indywidualnym koncie na naszej stronie internetowej.
Wycofanie zgody na korzystanie z e-faktury oznacza utratę rabatu. To samo dotyczy wycofania zgody na telefoniczny kontakt marketingowy, jeżeli
nie jesteście Państwo Konsumentami lub nie prowadzicie jednoosobowej działalności gospodarczej, w tym jako wspólnik spółki cy wilnej. Mogą
Państwo wycofać obie zgody lub tylko jedną z nich.
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