Regulamin promocji „Telefon Skynet 2014”

1. Organizatorem promocji „Telefon Skynet 2014”, zwanej dalej Promocją, jest firma Skynet Sp. j. Krzysztof
Skorupski, Filip Bacciarelli, zwana dalej Operatorem.
2. Promocja trwa od 1 lipca 2014 r. do odwołania.
3. Promocja jest skierowana do Klientów, nie będących Abonentami usługi telefonicznej świadczonej przez
Operatora na dzień 1 lipca 2014 r., składających zamówienie na usługę Telefoniczną.
4. Promocja polega na obniżeniu opłaty aktywacyjnej do 39,02 zł netto (48 zł z VAT) na osiedlach
mieszkaniowych oraz 120,32 zł (148 zł z VAT) w domach jednorodzinnych, opłaty instalacyjnej do: a)
0,81 zł netto (1 zł z VAT) oraz w przypadku gdy Abonent korzysta również z usługi dostępu do Internetu
oferowanego przez Skynet Sp. j obniżenia ceny abonamentu do ceny podanej w punkcie 5 Regulaminu
Promocji.
5. W trakcie obowiązywania umowy, zawartej w ramach Promocji i spełnienia warunków zawartych w pkt.
4. abonament miesięczny będzie naliczany w wysokości:
a. 12,11 zł netto (14,90 zł z VAT) – dla Telefon 45
b. 19,51 zł netto (24,00 zł z VAT) – dla Telefon 200
c. 47,97 zł netto (59,00 zł z VAT) – dla Telefon Bez Limitu
6. Świadczenie usługi telefonicznej, po upływie okresu objętego umową, będzie uważane za przedłużone
na czas nieokreślony na dotychczasowych warunkach, o ile Klient nie wyrazi innego oświadczenia woli
co najmniej 30 dni przed upływem terminu, określonego w umowie.
7. Jeżeli Klient, który skorzysta z Promocji, wypowie umowę o świadczenie usługi dostępu do Internetu
przed upływem terminu w niej określonego, zgodnie z art. 57 ust.6 ustawy Prawo Telekomunikacyjne,
zostanie obciążony opłatami dodatkowymi w wysokości sumy wartości ulg przyznanych abonentowi,
pomniejszonych o proporcjonalną ich wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania:
a. Wartość ulgi przyznanej w ramach promocji na opłatę abonamentową przez cały okres trwania
umowy dla opcji wybranej w punkcie 5 podpunkt:
a) dla umowy na czas: 24 miesiące wynosi 98,40 zł;12 miesięcy wynosi 49,20 zł
b) dla umowy na czas: 24 miesiące wynosi 120,00 zł;12 miesięcy wynosi 60,00 zł
c) dla umowy na czas: 24 miesiące wynosi 360,00 zł;12 miesięcy wynosi 180,00 zł
b. Wartość ulgi przyznanej w ramach promocji na opłatę instalacyjną – 198,00 zł.
c. Wartość ulgi przyznanej w ramach promocji na opłatę aktywacyjną – 51,00 zł.
8. Klient w czasie trwania Promocji nie ma możliwości korzystania z innych Promocji organizowanych przez
Skynet, chyba że ten postanowi inaczej.
9. Do świadczenia usługi telefonicznej w ramach umowy zawartej na warunkach Promocji zastosowanie
mają postanowienia zawarte w „Regulaminie świadczenia usług” oraz „Cenniku usług”, o ile niniejszy
Regulamin nie stanowi inaczej.

