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Regulamin Promocji - Internet za Indeks
Obowiązuje od dnia 01.09.2017 r. do odwołania
Użyte w niniejszym Regulaminie określenia są zdefiniowane w Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych obowiązującym
u Operatora.
Udział w Promocji
Promocja jest kierowana do wszystkich pełnoletnich osób fizycznych chcących podpisać z Operatorem Umowę Abonencką na
świadczenie Usługi Internetowej. Warunkiem skorzystania z Promocji jest pozytywna weryfikacja przez Operatora możliwości
technicznych do podłączenia usługi w lokalizacji zamieszkiwanej przez Uczestnika Promocji, gdzie ma zostać podłączona usługa.
Dodatkowym warunkiem jest obowiązek udostępnienia do wglądu dla Operatora lub przesłanie do Operatora drogą elektroniczną kopii
jednego z dokumentów identyfikującego Uczestnika Promocji pod względem zgodności danych jako czynnego studenta. Do dokumentów
takich należą: aktualna legitymacja studencka, ważny indeks lub zaświadczenie z dziekanatu nie starsze niż 30 dni.
Czas trwania Promocji
Ofertę promocyjną można zakupić w okresie od 01.09.2017 r. do odwołania. Operator zastrzega sobie prawo do odwołania lub
zawieszenia Promocji w każdym czasie, odpowiednie informacje dostępne będą na stronie www.limes.com.pl
Zasady promocji, korzyści i uprawnienia Abonenta
1. Warunki promocyjne obowiązują przez okres 9 miesięcy. Po tym czasie usługi będą świadczone na warunkach ogólnych.

2. Abonent ma możliwość nabycia Routera Wi-Fi za 1 zł – konfiguracja w cenie usługi.
Tabela 1
Internet

Download / Upload

Aktywacja / Instalacja

Abonament w miesiącach 1-9

Dynamo 80 Mb/s

80/40 Mb/s

2,00 zł

39,00 zł / m-c

3. Ulga udzielona Abonentowi w wyniku Promocji obejmuje obniżki opłat wymienione w punkcie 1 i 2, w okresie 9 miesięcy
obowiązywania warunków promocyjnych i przedstawiona jest w tabeli 2.
Tabela 2.
Usługi

Wysokość ulgi

Internet 80 Mb/s

1731,25 zł

Dodatkowo Abonent ma możliwość zakupu Routera Wi-Fi i otrzymuje ulgę proporcjonalną do różnicy w cenie zakupu urządzenia
względem jego ceny rynkowej.
Zobowiązania Uczestnika Promocji
1. Abonent zobowiązany jest do pozostania Abonentem przez pełen okres 9 miesięcy trwania Umowy Abonenckiej.
2. Rozwiązanie Umowy w okresie opisanym w punkcie 1 wiąże się z karą w wysokości udzielonej Abonentowi ulgi (tabela 2),
pomniejszonej proporcjonalnie, z uwzględnieniem okresu, który upłynął od dnia zawarcia Umowy Abonenckiej. Dodatkowo stosuje się
zapisy Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych.
Postanowienia końcowe
1. Regulamin Promocji jest częścią Umowy Abonenckiej, jeśli Abonent podpisał Umowę Abonencką w ramach oferty promocyjnej na
zasadach niniejszej Promocji. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Regulaminu
Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych obowiązującego u Operatora. Każdy Abonent podpisujący Umowę Abonencką na zasadach
Promocji opisanej w niniejszym Regulaminie oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Promocji i akceptuje warunki w nim
zawarte.
2. Podane prędkości Internetu obowiązują przy połączeniu kablowym.
3. Abonent otrzymuje możliwość bezpłatnego Zawieszenia Usługi jednorazowo w trakcie trwania roku kalendarzowego, z zastrzeżeniem,
że okres Zawieszenia Usługi nie może być dłuższy niż 3 miesiące kalendarzowe. Zawieszenie Usługi skutkuje na koniec miesiąca
kalendarzowego na podstawie wpłynięcia podpisanego oryginału wniosku o Zawieszenie Usługi. Wniosek musi zawierać imię i nazwisko
Abonenta, dokładny adres podłączenia usługi oraz okres Zawieszenia Usługi.
4. Zawieszenia Usługi dotyczy Abonentów, którzy nie zalegają względem Operatora z płatnościami z jakiegokolwiek tytułu.
5. Odwieszenie Usługi następuje na wniosek Abonenta (pisemny / mailowy z podanym imieniem, nazwiskiem, adresem podłączenia
usługi) pierwszego dnia miesiąca następującego po złożeniu wniosku, licząc od daty wpłynięcia wniosku do Operatora.
6. Czas Określony Umowy wydłuża się o okres Zawieszenia Usługi.
7. Router Wi-Fi lub urządzenie NETIS wydawane są wyłącznie dla Konsumentów po raz pierwszy zawierających z Operatorem Umowę na
dane Usługi Telekomunikacyjne, do których odbioru niezbędne są w/w Urządzenia.
Gdańsk, 01.09.2017 r.
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