Regulamin promocji „Szybki Internet Stacjonarny”
1.

Organizatorem promocji „Szybki Internet Stacjonarny” jest firma INTERTELE S.A. z siedzibą w Rzeszowie, al. T.
Rejtana 10, zwana dalej Operatorem.
2. Promocja Oferta „Szybki Internet Stacjonarny” zwana dalej „Promocją” na usługę dostępu do Internetu
„Netstrada” obowiązuje od 10.09.2012 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 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. Promocja polega na obniŜeniu (w stosunku do oferty na czas nieokreślony):
a. miesięcznej opłaty abonamentowej, do wartości przedstawionej w tabelce 1. Wysokość ulgi w opłatach
abonamentowych przedstawia tabelka nr 2
b. opłaty za aktywację Usługi dla Uczestników będących Konsumentami, którzy złoŜą deklarację na korzystanie
z Elektronicznego Obrazu Faktury (EOF). Wysokość opłaty za aktywację oraz wysokość ulgi w opłacie
aktywacyjnej przedstawia tabelka nr 3. W przypadku złoŜenia rezygnacji z Elektronicznego Obrazu Faktury w
trakcie obowiązywania Umowy, zostanie naliczona jednorazowa opłata stanowiąca wysokość ulgi w opłacie
aktywacyjnej.
Wysokość wszystkich ulg tj. w opłatach abonamentowych i w opłacie aktywacyjnej przedstawia tabelka nr 4
5. Opłata za aktywację Usługi nie zostanie naliczona, jeśli Intertele S.A. świadczyło Usługę Abonentowi w tym
samym Lokalu przed uruchomieniem Usługi w Promocji.
Tabelka nr 1
Opcja Usługi

Abonament miesięczny w Promocji
Umowa na 24 miesiące

1 Mb/s
2 Mb/s
6 Mb/s
10 Mb/s
20 Mb/s
Podane kwoty zawierają podatek VAT (23%).

Umowa na 12 miesięcy

37 zł
41 zł
44 zł
47 zł
60 zł

40 zł
44 zł
50 zł
57 zł
69 zł

Tabelka nr 2
Wysokość ulgi w opłatach abonamentowych
w Promocji na 24 miesiące
1 Mb/s
1464 zł
2 Mb/s
2328 zł
6 Mb/s
2976 zł
10 Mb/s
3624 zł
20 Mb/s
4512 zł
Podane kwoty zawierają podatek VAT (23%).
Opcja Usługi

Wysokość ulgi w opłatach abonamentowych
w Promocji na 12 miesięcy
696 zł
1128 zł
1416 zł
1692 zł
2148 zł

Tabelka nr 3

Opcja Usługi

Opłata za aktywację
Usługi w Promocji
dla Umów na 24
miesiące

1, 2, 6, 10, 20 Mb/s
19 zł
Podane kwoty zawierają podatek VAT (23%).

Wysokość ulgi
w opłacie
aktywacyjnej
w Promocji dla
Umów na 24
miesiące
180 zł

Opłata za aktywację
Usługi w Promocji
dla Umów na 12
miesięcy.
49 zł

Wysokość ulgi
w opłacie
aktywacyjnej
w Promocji dla
Umów na 12
miesięcy
150 zł

Tabelka nr 4
Wysokość wszystkich ulg w Promocji na 24
miesiące
1 Mb/s
1644 zł
2 Mb/s
2508 zł
6 Mb/s
3156 zł
10 Mb/s
3804 zł
20 Mb/s
4692 zł
Podane kwoty zawierają podatek VAT (23%).
Opcja Usługi

Wysokość wszystkich ulg w Promocji na 12
miesiące
846 zł
1278 zł
1566 zł
1842 zł
2298 zł

6.

Wartość ulg otrzymanych na podstawie niniejszej promocji nie podlega wymianie na ekwiwalent pienięŜny lub
inne usługi oferowane przez Intertele S.A.
7. O ile Uczestnik nie wyrazi innego oświadczenia woli na co najmniej 7 dni przed upływem okresu, na jaki Umowa
została zawarta na warunkach Promocji, to Umowa uwaŜana będzie za przedłuŜoną na czas określony 6 miesięcy.
8. O ile Uczestnik nie wyrazi innego oświadczenia woli na co najmniej 7 dni przed upływem okresu, na jaki Umowa
została przedłuŜona, tj. 6 miesięcy, Umowa uwaŜana będzie za przedłuŜoną na kolejny czas określony 6 miesięcy.
9. W przypadku przedłuŜenia Umowy, o którym mowa w ust 7 i 8, Abonent będzie ponosił opłaty abonamentowe
zgodnie z zawartą Umową na warunkach Promocji.
10. W okresie przedłuŜenia Umowy zawartej na warunkach niniejszej Promocji Abonent otrzyma ulgę w opłatach
abonamentowych, której wysokość przedstawia tabelka nr 5
Tabelka nr 5
Wysokość ulgi w opłatach abonamentowych dla
Umów przedłuŜanych o 6 miesięcy, które były
zawarte w Promocji na 24 miesiące.
1 Mb/s
366 zł
2 Mb/s
582 zł
6 Mb/s
744 zł
10 Mb/s
906 zł
20 Mb/s
1128 zł
Podane kwoty zawierają podatek VAT (23%).
Opcja Usługi

Wysokość ulgi w opłatach abonamentowych dla
Umów przedłuŜanych o 6 miesięcy, które były
zawarte w Promocji na 12 miesiące.
348 zł
564 zł
708 zł
846 zł
1074 zł

11. Niniejszej promocji nie moŜna łączyć z innymi promocjami dotyczącymi usługi dostępu do Internetu.
12. 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. oraz Regulaminu korzystania z usługi Elektroniczny Obraz Faktury.
13. Regulamin niniejszej promocji dostępny jest na stronie internetowej www.intertele.pl oraz w siedzibie Intertele
S.A.
14. Intertele S.A. zastrzega sobie prawo do wcześniejszego przerwania promocji bez podania przyczyny.
15. Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem 10.09.2012r.

