Regulamin promocji „Internet z modemem”
1.

Organizatorem promocji „Internet z modemem” jest firma INTERTELE S.A. z siedzibą w Rzeszowie, al. T.
Rejtana 10, zwana dalej Operatorem.
2. Promocja „Internet z modemem” zwana dalej „Promocją” na usługę dostępu do Internetu „Netstrada” obowiązuje
od 02.04.2013 r. do 30.06.2013.
3. Promocją zostaną objęci Klienci zwani dalej „Uczestnikami”, którzy w okresie jej trwania podpiszą z Operatorem
umowę na usługę dostępu do Internetu Netstrada dla opcji 1 Mb/s, 2 Mb/s, 6 Mb/s, 10 Mb/s, 20 Mb/s na okres 24
miesięcy oraz wyraŜą chęć uczestnictwa w niniejszej Promocji.
4. Do skorzystania z Promocji niezbędne jest, aby istniały techniczne moŜliwości świadczenia Usługi w wybranej
przez Abonenta opcji we wskazanym przez niego lokalu.
5. Promocja polega na obniŜeniu w stosunku do oferty standardowej na czas nieokreślony:
a. miesięcznej opłaty abonamentowej, do wartości przedstawionej w tabelce 1. Wysokość ulgi w opłatach
abonamentowych przedstawia tabelka nr 1
b. opłaty za aktywację Usługi do kwoty 19 zł. z VAT, dla Uczestników będących Konsumentami, którzy złoŜą
deklarację na korzystanie z Elektronicznego Obrazu Faktury (EOF). Wysokość ulgi w opłacie za aktywację
Usługi wynosi 180zł z VAT.
Tabelka nr 1
Abonament miesięczny
Wysokość ulgi w opłatach abonamentowych
Opcja Usługi
w Promocji z VAT
w Promocji z VAT
1 Mb/s
41 zł
1368 zł
2 Mb/s
45 zł
2232 zł
6 Mb/s
48 zł
2880 zł
10 Mb/s
51 zł
3528 zł
20 Mb/s
64 zł
4416 zł
Podane kwoty zawierają podatek VAT (23%).
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Promocja polega takŜe, na obniŜeniu ceny modemu z 104zł z VAT do 1,23zł z VAT. Wysokość ulgi za modem
wynosi102,77 zł z VAT
Operator po wcześniejszym uzgodnieniu z Uczestnikiem moŜe przed pierwszym uruchomieniem Usługi
nieodpłatnie skonfigurować modem o którym mowa w ust. 6 oraz komputery w lokalu Uczestnika
Modem o którym mowa w ust. 6 moŜe być odebrany osobiście w siedzibie Operatora lub dostarczony nieodpłatnie
przez Operatora. Przekazanie modemu Uczestnikowi nastąpi niezwłocznie po dokonaniu aktywacji Usługi.
W przypadku złoŜenia przez Abonenta rezygnacji z Elektronicznego Obrazu Faktury (EOF) w trakcie
obowiązywania Umowy, Abonent zostanie obciąŜony karą umowną w wysokości przyznanej ulgi określonej w ust.
5b, pomniejszoną o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia rezygnacji z EOF. Kara
umowna będzie naliczana w przypadku rozwiązania Umowy w okresie pierwszych 24 miesięcy obowiązywania
Umowy
W przypadku rozwiązania Umowy przez Operatora z winy Abonenta lub jej rozwiązania przez Abonenta przed
upływem okresu na jaki Umowa została zawarta, Abonent zostanie obciąŜony karą umowną w wysokości
przyznanej ulgi określonej w ust. 5b, pomniejszoną o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy
do dnia jej rozwiązania. Kara umowna będzie naliczana w przypadku rozwiązania Umowy w okresie pierwszych
24 miesięcy obowiązywania Umowy.
W przypadku rozwiązania Umowy przez Operatora z winy Abonenta lub jej rozwiązania przez Abonenta przed
upływem okresu na jaki Umowa została zawarta, Abonent zostanie obciąŜony karą umowną w wysokości
przyznanej ulgi określonej w tabeli nr 1 pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia
Umowy do dnia jej rozwiązania.
W przypadku rozwiązania Umowy przez Operatora z winy Abonenta lub jej rozwiązania przez Abonenta przed
upływem okresu na jaki Umowa została zawarta, Abonent zostanie obciąŜony karą umowną związaną z przyznaną
w ramach Promocji ulgą w zakresie ceny modemu określonej w ust.6, pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość
za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania.
Niniejszej promocji nie moŜna łączyć z innymi promocjami dotyczącymi usługi dostępu do Internetu Netstrada.
Zasady promocji zostały określone w niniejszym regulaminie z zastrzeŜeniem, Ŝe w sprawach w nim
nieuregulowanych obowiązują postanowienia Umowy, Regulaminu świadczenia Usługi dostępu do Internetu przez
Intertele S.A., Regulaminu korzystania z usługi Elektroniczny Obraz Faktury i innych obowiązujących przepisów
prawa.
Regulamin niniejszej promocji dostępny jest na stronie internetowej www.netstrada.pl oraz w siedzibie Intertele
S.A.
Wartość ulg otrzymanych na podstawie niniejszej promocji nie podlega wymianie na ekwiwalent pienięŜny lub
inne usługi oferowane przez Intertele S.A.
Intertele S.A. zastrzega sobie prawo do wcześniejszego przerwania promocji bez podania przyczyny.
Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem 02.04.2013r.

