Regulamin Promocji „Internet 12mc 2019.04.01”
Organizator Promocji
Organizatorem Promocji jest TONETIC Group S.A. z siedzibą w Warszawie (00-828), ul. Prosta 51 zarejestrowaną w Sądzie
Rejonowym w Warszawie, pod numerem KRS 0000629374, adres korespondencyjny i Biura Obsługi Klienta: ul. Wileńska 51 bud.
A lok. 1, kod pocztowy: 05-200, Wołomin zwana dalej „Operatorem”.
Użyte w niniejszym Regulaminie określenia są zdefiniowane w Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez
TONETIC Group S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Cenniku obowiązującym u Organizatora.
Przedmiot Promocji
Przedmiotem promocji jest umożliwienie nowym Abonentom Operatora zakupienie usług Internetu na preferencyjnych warunkach
wskazanych w Regulaminu Promocji.
Udział w Promocji
1. Promocja kierowana jest do nowych Abonentów Operatora, którzy zgodnie z Regulaminem Promocji zawrą z Operatorem
umowę na usługi Internetu na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Promocja skierowana jest tylko dla osób
fizycznych.
2. Promocją objęte są przyłącza w rejonach działania Operatora, na których istnieją możliwości techniczne, a także nie ma
przeszkód formalnych i technicznych do ich świadczenia.
3. Z Promocji wyłączeni są Abonenci posiadający zaległości płatnicze wobec Operatora lub posiadający niejasny i
nieudokumentowany stan prawny lokalu lub w inny sposób nie spełniający wymagań wynikających z Regulaminu promocji
lub Umowy lub Regulaminu.
Warunki Promocji
1. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest:
a) wybranie Pakietu usług zgodnie z Regulaminem Promocji i Cennikiem Promocji;
b) zawarcie umowy na świadczenie Pakietów usług na czas określony 12 miesięcy;
c) uiszczenie promocyjnej opłaty aktywacyjnej, wskazanej w Cenniku Promocji;
d) wyrażenie przez Abonenta zgody na przesyłanie faktur przez Operatora za świadczone usługi telekomunikacyjne drogą
elektroniczną. Abonent deklarując chęć otrzymywania faktur drogą elektroniczną przy zawieraniu Umowy w ramach
Promocji jest zobowiązany podać adres mailowy niezbędny do przesyłania korespondencji drogą elektroniczną.
2. W ramach zawarcia umowy na warunkach niniejszej promocji Abonent otrzymuje bonus promocyjny polegający na
obniżeniu opłaty abonamentowej / opłaty aktywacyjnej do kwoty wskazanej w Cenniku Promocji, w stosunku do opłat
wskazanych w Cenniku podstawowym obowiązującym u Operatora.
3. Skorzystanie z Promocji nie wyklucza korzystania przez Abonenta z innych Promocji dostępnych w ofercie Operatora
lokalnego, chyba, że warunki czy regulaminy tych ofert promocyjnych stanowią inaczej.
4. Cennik promocji określa ceny usług dla usług świadczonych w ramach Promocji oraz wysokość ulgi przyznanej Abonentowi.
5. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania Promocji w każdym czasie bez podawania przyczyny, z
zastrzeżeniem, iż zmiana lub odwołanie nie wpływa na prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez Abonenta, który zawarł
Umowę w ramach Promocji. Informacja o zmianie lub odwołaniu promocji zostanie opublikowana na stronie internetowej
Operatora lub w inny sposób podana do wiadomości publicznej.
6. W przypadku jednostronnego rozwiązania Umowy przez Abonenta lub przez Operatora z winy Abonenta przed upływem
terminu ustalonego w Umowie, której zawarcie wiązało się z ulgą przyznaną Abonentowi, Abonent obowiązany jest do
zapłaty kary umownej równej wartości ulgi przyznanej Abonentowi pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od
dnia zawarcia umowy do dnia rozwiązania, chyba że wypowiedzenie Umowy przez Abonenta następuje w związku ze
zmianą Umowy, Regulaminu lub Cennika z przyczyn zależnych od Operatora.
Cennik Promocji
1, Opłaty aktywacyjne:

L.p.

Pakiet

Standardowa
opłata
aktywacyjna
brutto

1.

120

1000zł

901zł

99zł

2.

300

1000zł

951zł

49zł

2.

800

1000zł

999zł

1zł

Przyznana ulga
aktywacyjna
brutto

Aktywacja z ulgą
brutto

2. Miesięczne opłaty abonamentowe:

L.p.

Pakiet

Abonament
standardowy
brutto

Ulga
miesięczna
brutto

Abonament
promocyjny
brutto

1.

120

220zł

131zł

89zł

2.

300

250zł

151zł

99zł

3.

800

370zł

231zł

139zł

3. Opłata za wybudowanie przyłącza do lokalu Abonenta:

L.p.

Wybudowanie
przyłącza
brutto

Przyznana ulga
brutto

Wybudowanie
przyłącza
brutto
po uldze

1.

500 zł

200

300

Postanowienia końcowe
1. Regulamin Promocji jest częścią Umowy abonenckiej dotyczącej świadczenia usług Internetu.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Ogólnego Regulaminu Świadczenia
Usług, Umowy oraz Cennika Promocji obowiązujące u Organizatora.
3. Regulamin w niniejszej wersji obowiązuje od dnia 01.04.2019r.

podpis Abonenta
......................................................

