Regulamin promocji „Magiczny Internet Stacjonarny”
1. Organizatorem promocji „Magiczny Internet Stacjonarny” jest firma INTERTELE S.A. z siedzibą
w Rzeszowie, al. T. Rejtana 10, zwana dalej Operatorem.
2. Oferta „Magiczny Internet Stacjonarny” zwana dalej „Promocją” na usługę dostępu do Internetu
„Netstrada” obowiązuje od 14.12.2010 r. do odwołania.
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 512 kbit/s, 1 Mb/s, 2 Mb/s,
6 Mb/s, 10 Mb/s, 20 Mb/s na okres 12 lub 24 miesięcy oraz wyraŜą chęć uczestnictwa w niniejszej
Promocji.
4. Uczestnikom, którym zostanie aktywowana w Promocji usługa dostępu do Internetu Netstrada będzie
naliczana miesięczna opłata abonamentowa zgodnie z tabelką nr 1. Wysokość przyznanej ulgi
w opłatach abonamentowych przedstawiono w tabeli nr 2.
Tabelka nr 1
Opcja Usługi
512 kbit/s
1 Mb/s
2 Mb/s
6 Mb/s
10 Mb/s
20 Mb/s

Abonament miesięczny w Promocji „Magiczny Internet Stacjonarny.”
Umowa na 24 miesiące
Umowa na 12 miesięcy
39 zł
36 zł
37 zł
41 zł
48 zł
51 zł
53 zł
58 zł
57 zł
65 zł
62 zł
70 zł

Podane kwoty zawierają podatek VAT (22%).

Tabelka nr 2
Opcja Usługi
512 kbit/s
1 Mb/s
2 Mb/s
6 Mb/s
10 Mb/s
20 Mb/s

Wartość przyznanej ulgi
w opłatach abonamentowych
w ramach promocji na 24 m-ce

1008 zł
1464 zł
2160 zł
2760 zł
3384 zł
4464 zł
Podane kwoty zawierają podatek VAT (22%).

Wartość przyznanej ulgi
w opłatach abonamentowych
w ramach promocji na 12 m-cy
468 zł
684 zł
1044 zł
1320 zł
1596 zł
2136 zł

5. Uczestnikom, którym zostanie aktywowana w Promocji usługa dostępu do Internetu Netstrada będzie:
a. obniŜona opłata za aktywację usługi dla umów zawartych na okres 24 miesięcy z 199zł brutto na
39zł brutto. Wysokość ulgi wynosi 160zł brutto,
b. obniŜona opłata za aktywację usługi dla umów zawartych na okres 12 miesięcy z 199zł brutto na
59zł brutto. Wysokość ulgi wynosi 140zł brutto.
6. Uczestnicy będący Konsumentami, którzy będą chcieli skorzystać z obniŜonej opłaty aktywacyjnej
określonej w pkt 5, są zobligowani do złoŜenia deklaracji na korzystanie z Elektronicznego Obrazu
Faktury (EOF).
7. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika będącego Konsumentem z Elektronicznego Obrazu Faktury
(EOF) w trakcie trwania umowy promocyjnej zostanie naliczona opłata w wysokości przyznanej ulgi
w opłacie aktywacyjnej o której mowa w pkt. 5.
8. Wartość przyznanych ulg otrzymanych na podstawie niniejszej promocji nie podlega wymianie na
ekwiwalent pienięŜny lub inne usługi oferowane przez Operatora.
9. Niniejszej promocji nie moŜna łączyć z innymi promocjami dotyczącymi usługi dostępu do Internetu
Netstrada.
10. Zasady promocji zostały określone w niniejszym regulaminie z zastrzeŜeniem, Ŝe w sprawach w nim
nieuregulowanych obowiązują postanowienia regulaminu świadczenia Usługi dostępu do Internetu
Netstrada przez Intertele S.A. oraz regulaminu korzystania z usługi Elektroniczny Obraz Faktury.

11. Regulamin niniejszej promocji dostępny jest na stronie internetowej www.netstrada.pl oraz w siedzibie
Operatora.
12. Operator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego przerwania promocji bez podania przyczyny.
13. W przypadku sprzeczności zapisów zawartych w niniejszym regulaminie z zapisami Umowy lub
Regulaminem świadczenia usługi dostępu do Internetu Netstrada przez Intertele S.A., pierwszeństwo
mają zapisy niniejszego regulaminu.
14. Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem 14.12.2010r.

