Regulamin Promocji „NET-2021”
w sieci telekomunikacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku
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§ 1. Postanowienia ogólne
Organizatorem Promocji „NET-2021” w sieci telekomunikacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec”, zwanej w dalszej części
Regulaminu „Promocją”, jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec” z siedzibą w Kraśniku przy ul. Klonowej 5, zwana dalej
„Operatorem” lub „Stroną” lub ,, Spółdzielnią”.
Celem Promocji jest sprzedaż szybkiego dostępu do sieci Internet, dostępnego w czterech szybkościach dostępowych za korzystną
dla Abonenta opłatą aktywacyjną i abonamentową.
§ 2. Obszar i czas trwania Promocji
Promocja (w zakresie zawierania Umów Abonenckich) trwa od 1 stycznia 2021 do 30 listopada 2021 r.
Promocja dostępna jest wyłącznie dla Abonentów indywidualnych zamieszkałych w zasobach Spółdzielni.
Operator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia Promocji w zakresie zawierania nowych Umów Abonenckich, jeżeli
z przyczyn organizacyjno-technicznych nie będzie miał możliwości ich aktywowania w sieci.

§ 3. Udział w Promocji
Z Promocji może skorzystać osoba fizyczna będąca mieszkańcem naszej Spółdzielni, która:
1) posiada pozytywną ocenę wiarygodności płatniczej wynikająca z danych będących w posiadaniu Operatora lub udostępnionych
mu przez biuro informacji gospodarczej, w tym w szczególności i nie zalega z opłatami mieszkaniowymi na rzecz Spółdzielni
oraz na bieżąco i w wymaganym terminie reguluje należności z tytułu posiadanych zobowiązań za korzystanie z usług
telekomunikacyjnych Operatora,
2) aktualnie nie korzysta z innych usług dostępnych w sieci telekomunikacyjnej Spółdzielni,
3) zamierza skorzystać tylko z usługi dostępu do sieci Internet Spółdzielni i złożyła wniosek o zwarcie umowy o świadczenie takiej
usługi z jednym z czterech dostępnych w Promocji pakietów, zrealizowanych przewodowo lub z routerem Wifi do wyboru.
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§ 4. Zasady udziału w Promocji
Abonent ma prawo do zawarcia Umowy Promocyjnej po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie
w dowolnie wybranym przez siebie terminie w czasie trwania Promocji.
Abonentowi, który zawiera Umowę promocyjną o korzystanie z usługi dostępu do sieci Internet zapewnia:
a) atrakcyjną opłatę aktywacyjną za zawarcie umowy promocyjnej,
b) atrakcyjną opłatę abonamentową za wybrany pakiet internetowy,
c) gwarancję opłat abonamentowych za wybrany pakiet usług przez okres nie mniejszy niż minimalny czas trwania umowy.
Abonent, który podpisze zgodę na wystawianie i udostępnianie przez Operatora faktur, blankietów opłat i innych dokumentów
w formie elektronicznej otrzyma rabat kwotowy za usługę dostępu do sieci Internet w wysokości 3,70 zł brutto miesięcznie.
W przypadku wycofania powyższej zgody Operator wycofa automatycznie przyznaną Abonentowi zniżkę, przez co opłaty
abonamentowe od kolejnego okresu rozliczeniowego wzrosną o powyższy rabat.
W okresie obowiązywania promocyjnego Aneksu do Umowy Abonentowi nie przysługuje możliwość czasowego zawieszenia Usług.
Za aktywację Usług określonych w niniejszym Regulaminie Abonent wnosi jednorazową opłatę, płatną w terminie 7 dni od daty
doręczenia faktury oraz opłatę abonamentową, płatną w terminie do 20 dnia okresu rozliczeniowego, którego dotyczy. Za datę wpłaty
uznaje się datę wpływu opłaty abonamentowej na konto bankowe Operatora. Wysokość opłat jednorazowych i abonamentowych oraz
ulg została określona w § 7 niniejszego Regulaminu.

§ 5. Zobowiązania Uczestnika Promocji
Abonent jest zobowiązany do korzystania z usług na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Promocji oraz Regulaminie
Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Metalowiec” w Kraśniku.
2. W razie jednostronnego rozwiązania umowy przez Abonenta lub przez Operatora z winy Abonenta przed upływem minimalnego
terminu, na jaki umowa została zawarta, Operatorowi przysługuje roszczenie o zapłatę w wysokości wartości ulgi przyznanej
Abonentowi z tytułu promocyjnej aktywacji usług i promocyjnego abonamentu, pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od
dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania.
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§ 6. Postanowienia końcowe
Do świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Operatora i korzystania z usług przez Abonenta na podstawie Umowy Abonenckiej
mają zastosowanie postanowienia zawarte w „Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Spółdzielnię
Mieszkaniową „Metalowiec” w Kraśniku”, o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.
Regulamin zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej Operatora oraz jest dostępny w siedzibie Operatora
na każde żądanie Abonenta.
Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umowy i Aneksu do Umowy Abonenckiej, podpisanych w ramach niniejszej Promocji.

§ 7. Opłaty w Promocji
1. Tabela opłat aktywacyjnych

Rodzaj opłaty
(indeks opłaty)
Promocyjne opłaty aktywacyjne:
PA NET/K-0R;PA NET/R-0R; PA NET/K-1R;
PA NET/R-1R; PA NET/K-2R; PA NET/R-2R

Opłaty jednorazowe
Umowa czas
Umowa min.
nieokr. ( 0R)
1rok ( 1R )
dostęp
dostęp z
dostęp
dostęp z
kablowy
WiFi
kablowy
WiFi
69,00

99,00

19,00

49,00

Umowa min.
2 lata ( 2R )
dostęp
dostęp z
kablowy
WiFi
1,00

29,00

1

2. Tabela opłat promocyjnych z podziałem na pakiety i minimalny czas trwania umowy
Opłaty miesięczne za dostęp do sieci Internet (w zł)
Abonament: A
Abonament: B
Abonament: C
czas nieokreślony
min. 1 rok
min. 2 lata

Maksymalna
prędkość

Nazwa pakietu

Kabel
z WiFi
(nazwa /K) (nazwa /R)

DS/US

Kabel
(nazwa /K)

z WiFi
(nazwa /R)

Kabel
(nazwa /K)

z WiFi
(nazwa /R)

AB NET-BR
80 / 7 Mb/s
60,00
65,00
45,30
49,30
35,30
39,30
AB NET-SR
180 / 15 Mb/s
67,00
72,00
52,00
57,00
42,00
47,00
AB NET-ZŁ
300 / 25 Mb/s
75,00
80,00
60,00
65,00
49,00
54,00
AB NET-PL
500 / 40 Mb/s
79,00
84,00
64,00
69,00
53,00
58,00
Dopłata do abonamentu przy rezygnacji
3,70
3,70
3,70
3,70
3,70
3,70
z E-BOA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANEKS NR 1/2021

/

do Umowy Abonenckiej nr

nr

-

-

-

z dnia: __________r.

o oświadczenie usługi dostępu do sieci Internet
zawartej w Promocji „NET 2021”
zawarty w Kraśniku / * w lokalu Operatora /* poza lokalem Operatora / w dniu _______________r., pomiędzy:
Spółdzielnią Mieszkaniową „Metalowiec” z siedzibą przy ul. Klonowa 5, zwaną dalej „Operatorem”, z Zarządem w składzie: mgr inż. Piotr Iwan – Prezes
Zarządu, mgr inż. Małgorzata Szwed – Z-ca Prezesa Zarządu, mgr Agata Kowalska- Członek Zarządu, reprezentowaną przez:
Misztal Karolina, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd,
a
Abonent 1 (Nazwisko, Imiona):
Abonent 2 (Nazwisko, Imiona):
Peł n om o cn i k Abonenta:

zwanym dalej Abonentem, zamieszkałym / z siedzibą:

Aleja / ulica:

nr domu:

Adres:

-

kod pocztowy:

/

miejscowość:

Adres instalacji Zakończenia Sieci: ( w lokalu wskazanym przez Abonenta na podstawie posiadanego tytułu prawnego lub upoważnienia)

Aleja / ulica:
kod pocztowy:

nr domu:

-

/

miejscowość:

§ 1. Niniejszy Aneks do Umowy Abonenckiej, zawartej w Promocji określa zasadnicze zobowiązania Stron, wynikające
z Regulaminu Promocji „NET 2021”.
§ 2. Abonent oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Promocji, akceptuje jego postanowienia oraz zobowiązuje się do korzystania
z usług określonych w Promocyjnej Umowie Abonenckiej przez co najmniej __ pełnych okresów płatności za Usługę, t.j.
od _________________r. do _________________r.
§ 3. Operator oświadcza, że w zamian za zawarcie Umowy Promocyjnej i wypełnienie przez Abonenta zobowiązań Regulaminu
niniejszej Promocji (w trakcie trwania minimalnego okresu trwania Umowy) Abonent otrzymuje:
a) rabat kwotowy (ulgę) w wysokości _____ złotych brutto z tytułu promocyjnej aktywacji usługi PA NET/___;
a) rabat kwotowy (ulgę) w wysokości ______ złotych brutto miesięcznie z tytułu promocyjnej opłaty abonamentowej z tytułu
dostępu do sieci Internet;
b) rabat kwotowy w wysokości ____ złotych brutto miesięcznie za zgodę Abonenta na wystawianie i udostępnianie przez
Operatora w formie elektronicznej faktur, blankietów opłat i innych dokumentów;
c) łączna suma przyznanych ulg przez okres minimalnego czasu trwania umowy wynosi ______ zł;
d) gwarancję opłat abonamentowych w stawkach netto przez okres minimalnego czasu obwiązywania umowy.
§ 4. Aneks do Umowy abonenckiej wraz z Regulaminem Promocji „NET 2021” został sporządzony w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

/ * odpowiednie zazanaczyć / niepotrzebne skreślić /
Abonent / Pełnomocnik Abonenta/

Pełnomocnik Operatora
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