Firma Handlowo – Usługowa „Intersieć”
Kamionka Mała 254
34-602 Laskowa

Regulamin promocji „TV + 150 Mega ”

1. Postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie określają warunki i zasady korzystania Abonentów z Promocji
„ TV + 150 Mega”, zwanej dalej „promocją”
2. Organizatorem promocji jest Urszula Kołodziej prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Firma
Handlowo-Usługowa „Intersieć” Urszula Kołodziej, Kamionka Mała 254, 34-602 Laskowa NIP 737-184-79-06,
REGON 492835924,
3. Promocja trwa od 04.02.2020 r. do odwołania.
4. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania Promocji, w szczególności do skrócenia czasu jej
trwania, jeżeli nie będzie miał możliwości świadczenia Usług objętych Promocją lub gdy liczba Uczestników
przekroczy możliwości Operatora. Promocja nie dotyczy osób, które mają opóźnienie w zapłacie z tytułu
świadczonych usług przez Operatora i najpóźniej do dnia zawarcia kolejnej Umowy Abonenckiej lub Aneksu do
Umowy Abonenckiej, w tym dotyczącej niniejszej Promocji, nie uiszczą należnej kwoty.
5. W Promocji może brać udział osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która posiada
tytuł prawny lub prawo do dysponowania lokalem, który wskazuje jako miejsce instalacji przyłącza i urządzeń
Operatora i podpisze Umowę na okres 24 miesięcy.
6. Promocja obejmuje obszar, w którym Operator posiada warunki techniczne do świadczenia Usług, z
zastrzeżeniem, że w obszarze objętym promocją nie wszystkie Pakiety Usługi oraz ich parametry techniczne i
jakościowe będą dostępne.
7. Wszystkie ceny podane w niniejszym Regulaminie są kwotami brutto.
8. Definicje użyte w dalszej części dokumentu terminy oznaczają:
Usługa, Usługi - Usługi świadczone przez Operatora za pośrednictwem sieci Ethernet, w szczególności:
internetowe, telefoniczne, telewizyjne.
Pakiet Usług - zestaw co najmniej dwóch Usług, które mogą zawierać jedną opłatę abonamentową.
Promocja – Promocja „TV + 150 Mega”
Operator - Urszula Kołodziej prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Firma Handlowo-Usługowa
„Intersieć” Urszula Kołodziej, Kamionka Mała 254, 34-602 Laskowa NIP 737-184-79-06, REGON 492835924,
Umowa - Umowa na świadczenie Usług Telekomunikacyjnych.
Promocyjny Cennik Usług - cennik usług objęty promocją (Załącznik 1 oraz Załącznik 2).
Dzierżawa – wypożyczenie sprzętu w celu realizacji usługi
9. Korzystanie z Usług Operatora na zasadach promocyjnych możliwe jest na podstawie Umów zawartych z
Operatorem oraz na podstawie niniejszego Regulaminu.
10. Osoba zainteresowana usługami Operatora może zamówić następujące usługi: a)Internetowe, b)Telewizyjne,
11. Opłaty obowiązujące Abonenta zawiera Promocyjny Cennik Usług (Załącznik 1, Załącznik 2)
Promocja polega na uzyskaniu przez Abonenta: obniżonych opłat za dostęp do Sieci Internet oraz Telewizji według
ustalonej tabeli z Załącznika 1 oraz Załącznika nr 2. Abonent może skorzystać z obniżonych opłat wg
promocyjnego cennika (Załącznik 1) tylko pod warunkiem podpisania dwóch umów na świadczenie usług.
Rozwiązanie jednej z umów powoduje utratę możliwości korzystania z promocyjnych cen na pozostałe usługi.
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W przypadku podpisania tylko umowy na usługę dostępu do sieci Internet, Abonent uzyskuje ulgę w opłacie
aktywacyjnej oraz abonamentowej wg tabeli z Załącznika 2.
12. Abonent może dodatkowo zakupić inne usługi świadczone przez operatora, które zostały wskazane w Cenniku,
jednocześnie opłaty za dodatkowe usługi nie zostały uwzględnione w wysokości opłaty abonamentowej.
13. Warunki niniejszej promocji mogą być łączone z warunkami innych promocji za zgodą Operatora.

Załącznik 1 Cennik INTERNET TELEWIZJA
Poz.

Wyszczególnienie tytułu
opłaty

1.

Opłata aktywacyjna

Opłata brutto

Okres trwania
umowy

1 zł.

24 miesiące

Kwota przyznanej
ulgi
999 zł.

INTERNET
pobieranie/wysyłanie

PAKIET TELEWIZYJNY

CENA (brutto)

150/10 Mb/s

KOMFORT HD

87 ZŁ.

150/10 Mb/s

KOMFORT + HD

100 ZŁ.

150/10 Mb/s

PRESTIŻ HD

111 ZŁ.

150/10 Mb/s

MAX HD

135 ZŁ.

Załącznik 2 Cennik – INTERNET
Poz.

Wyszczególnienie tytułu opłaty

1.

Opłata aktywacyjna

Opłata brutto

99 zł.

Okres trwania
umowy

24 miesiące

Kwota przyznanej
ulgi

999 zł.

NAZWA

POBIERANIE

WYSYŁANIE

CENA (brutto)

FTTH 90

90 Mb/s

10 Mb/s

55 zł.

FTTH 150

150 Mb/s

10 Mb/s

65 zł.

FTTH 250

250 Mb/s

15 Mb/s

85 zł.

FTTH 350

350 Mb/s

15 Mb/s

105 zł.
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