Regulamin Promocji „Extranet”
Część I Organizator Promocji.
1. Organizatorem Promocji „Extranet” („Promocja”) jest ABI Elżbieta Górecka 09-450 Wyszogród ul. Rębowska 52 lok 9 („Operator”)

Część II Definicje
1. Niniejszy dokument określa warunki i zasady korzystania przez użytkowników z Promocji. Operator świadczy usługi objęte Promocją na
warunkach określonych w Regulaminie Świadczenia Usług przez ABI (zwanym „Regulaminem”), z uwzględnieniem zasad określonych
niniejszym dokumentem.
2. Użyte w treści dokumentu terminy oznaczają:
2.1. Operator – ABI Elżbieta Górecka z siedzibą 09-450 Wyszogród ul. Rębowska 52 lok 9, NIP 837-126-07-39
2.2. Usługa – usługa stałego dostępu do internetu drogą radiową.
2.3. Umowa Promocyjna – Umowa o świadczenie Usługi zawarta na warunkach niniejszej Promocji.
2.4. Pozostałe terminy pisane wielką literą mają znaczenie określone w Regulaminie Świadczenia Usług przez ABI.

Część III Czas trwania Promocji
1. Promocja trwa od dnia 22.10.2017 r. do czasu odwołania. Operator zastrzega sobie możliwość odwołania Promocji przed upływem
terminu jej obowiązywania, bez podania przyczyny.

Część IV Warunki Promocji
1. W ramach niniejszej Promocji Operator gwarantuje:
1.1. obniżoną opłatę Abonamentową przez cały czas trwania promocji zgodnie z tabelą 1
1.2. obniżoną opłatę aktywacyjną zgodnie z tabelą 1
1.3. możliwość przetestowania usługi przez 14 dni bez żadnych opłat i zobowiązań.
Tabela 1

Lp

Opcja usługi

mini

spoko

extra

vip

1

Prędkość do komputera

6 Mb/s

9 Mb/s

16 Mb/s

24 Mb/s

2

Prędkość od komputera

2 Mb/s

3 Mb/s

6 Mb/s

8 Mb/s

3

Abonament z e-fakturą ( umowa 24 miesiące )

49 zł

59 zł

69 zł

79 zł

4

Abonament bez e-faktury ( umowa 24 miesiące )

54 zł

64 zł

74 zł

84 zł

5

Aktywacja dostępu do internetu

79 zł

79 zł

79 zł

79 zł

6

Router WI-FI

89 zł

89 zł

89 zł

89 zł

7

Zwyczajowa prędkość do / od komputera (70%)

4,2 / 1,4 Mb/s

6,3 / 2,1 Mb/s

11,2 / 4,2 Mb/s

16,8 / 5,6 Mb/s

8

Minimalna prędkość do / od komputera (50%)

3 / 1 Mb/s

4,5 / 1,5 Mb/s

8 / 3 Mb/s

12 / 4 Mb/s

9

Opłata Wyrównawcza

1176 zł

1416 zł

1656 zł

1896 zł

W tabeli powyżej wykazany jest maksymalny transfer dostępu do internetu (wiersz 1 i 2) bez limitu przesyłanych danych ze zwykle

dostępną prędkością (wiersz 7) stanowiącą 70% prędkości maksymalnej do komputera oraz 70% prędkości maksymalnej od
komputera. Minimalna dostępną prędkość (wiersz 8) będzie stanowić 50% prędkości maksymalnej do komputera oraz 50% prędkości
maksymalnej od komputera

Część V Warunki skorzystania z Promocji
1. Z Promocji może skorzystać Konsument w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr. 16, poz. 93),
który spełni łącznie wszystkie warunki określone poniżej:
1.1. lokalizacja miejsca świadczenia Usługi znajduje się w zasięgu sieci, w której świadczona będzie Usługa
1.2. Abonent zawrze z Operatorem Umowę Promocyjną na czas określony 24 Okresy Rozliczeniowe.
2. Obecny Abonent może przedłużyć aktualnie obowiązującą Umowę terminową na warunkach niniejszej Promocji, jeżeli spełni warunki
opisane w pkt 1. powyżej, a do wygaśnięcia obowiązującej Umowy terminowej pozostało nie więcej niż 30 dni.
3. Brak możliwości technicznych Operatora do świadczenia Usługi we wskazanej lokalizacji, w wybranej przez Abonenta Opcji,
uniemożliwia zawarcie Umowy Promocyjnej, a jeśli Umowę Promocyjną zawarto, powoduje jej wygaśnięcie. Z powyższego tytułu
użytkownikowi nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie.

Część VI Opłata Wyrównawcza
1. W przypadku rozwiązania Umowy Promocyjnej przez Abonenta lub przez Operatora, z przyczyn leżących po stronie Abonenta, lub
wygaśnięcia Umowy Promocyjnej, z przyczyn określonych w § 4 ust. 13a i 13b Regulaminu Ogólnego ABI, przed upływem okresu
wskazanego w Części V pkt 1.2 niniejszego regulaminu. Abonent zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Operatora Opłaty
Wyrównawczej, w wysokości określonej w Tabeli 1 wiersz 9 „Opłata Wyrównawcza” odpowiadającej abonamentowi określonemu
w Umowie, przy czym wysokość Opłaty Wyrównawczej będzie pomniejszona o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia
Umowy do dnia rozwiązania Umowy.
1.1. W przypadku nie zwrócenia Urządzenia Abonenckiego, Abonent zostanie obciążony dodatkowo kwotą 400 zł
1.2. Opłata Wyrównawcza nie podlega podatkowi VAT.
1.3. Abonent będzie zobowiązany do uiszczenia Opłaty Wyrównawczej w terminie wskazanym w nocie obciążeniowej.
Podpisując umowę Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Operatora na zasadach wynikających z ogólnie
obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.
U. Z 1997r. Nr 133, poz. 883, z poźn. zm.).

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem, Cennikiem, Regulaminem Promocji „Extranet” oraz cennikiem
Promocji i zgadzam się z ich treścią.

................................
Operator

........................................
Abonent

Cennik
usługi dostępu do internetu
Cennik obowiązuje Klientów, którzy od 1 października 2017 r. zawierają umowę lub aneks do umowy. Wszystkie ceny podane są w złotych i
zawierają podatek od towarów i usług (VAT), chyba że wskazano inaczej.
Tabela 2 Opłaty aktywacyjne:
1. Aktywacja usługi dostepu do internetu drogą radiową

299 zł

2.

499 zł

Aktywacja usługi dostepu do internetu światłowód FTTH

Tabela 3 Opłaty abonamentowe na czas nieokreślony:
1.
Internet radiowy do 6 Mb/s do komputera i do 2 Mb/s od komputera

79 zł

2.

Internet radiowy do 9 Mb/s do komputera i do 3 Mb/s od komputera

89 zł

3.

Internet radiowy do 16 Mb/s do komputera i do 5 Mb/s od komputera

99 zł

4.

Internet radiowy do 24 Mb/s do komputera i do 8 Mb/s od komputera

109 zł

5.

Internet światłowodowy* do 15 Mb/s do komputera i do 5 Mb/s od komputera

95 zł

6.

Internet światłowodowy* do 20 Mb/s do komputera i do 5 Mb/s od komputera

105 zł

7.

Internet światłowodowy* do 30 Mb/s do komputera i do 10 Mb/s od komputera

115 zł

8.

Internet światłowodowy* do 60 Mb/s do komputera i do 20 Mb/s od komputera

125 zł

9.

Internet światłowodowy* do 100 Mb/s do komputera i do 30 Mb/s od komputera

145 zł

W tabeli powyżej wykazany jest maksymalna prędkość dostępu do internetu bez limitu przesyłanych danych.
Dla Internetu radiowego przyjmujemy:
1. Zwykle dostępną prędkością stanowiącą 70% prędkości maksymalnej do komputera oraz 70% prędkości maksymalnej od
komputera
2. Minimalną dostępną prędkością stanowiącą 50% prędkości maksymalnej do komputera oraz 50% prędkości maksymalnej od
komputera
Dla Internetu światłowodowego FTTH przyjmujemy:
1. Zwykle dostępną prędkością stanowiącą 90% prędkości maksymalnej do komputera oraz 90% prędkości maksymalnej od
komputera
2. Minimalną dostępną prędkością stanowiącą 80% prędkości maksymalnej do komputera oraz 80% prędkości maksymalnej od
komputera
* dostępny w miejscach gdzie jest infrastruktura FTTH
Jeżeli udostępnią Państwo usługę dostepu do internetu poza miejsce jej świadczenia określone w Umowie, naliczymy Państwu
trzykrotność opłaty abonamentowej za każde podłączenie i za każdy rozpoczęty okres rozliczeniowy takiego podłączenia.
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Abonent

