Załącznik nr 7
REGULAMIN PROMOCJI 2020 Mój Światłowód Biskupiec
Obowiązuje od 20.09.2020
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§ 1 Organizator Promocji
Organizatorem Promocji jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Macrosat” z siedzibą w Barczewie,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod
numerem 1706.
§ 2 Czas trwania Promocji
Ceny promocyjne obowiązują okres 12 lub 24 miesięcy liczonych od pierwszego dnia pełnego Okresu
Rozliczeniowego. Szczegóły przedstawione są Załączniku nr 1 do Umowy.
§ 3 Udział w Promocji
Promocja skierowana jest do pełnoletnich, aktualnych i przyszłych Abonentów PPHU Macrosat, którzy na dzień
przystąpienia do Promocji nie zalegają z płatnościami wobec PPHU Macrosat i zawrą umowę na świadczenie usług
na terenie Biskupca.
Promocją objęte są obszary, na których istnieją możliwości techniczne świadczenia usług PPHU Macrosat, a także
na których nie ma przeszkód formalnych do ich wykonania.
W czasie trwania Umowy promocyjnej, Abonent może zawiesić usługi na okres do 6 miesięcy. Zawieszenie Usług
powoduje przedłużenie umowy o ten okres zawieszenia.
W czasie trwania Umowy na warunkach określonych w Regulaminie Promocji, Abonent może dokonać zmiany
Umowy w zakresie Usług jedynie zwiększając ilość Usług lub wybierając usługi o wyższych opłatach
abonamentowych według otrzymanego Cennika.
§ 4 Ulgi dla Abonenta
Ulga w Opłacie przyłączeniowej przy umowie na czas określony 12 lub 24 miesięcy, obniżona jest z kwoty 299,00 zł
do kwoty 1,00 zł (dot. budynków wielorodzinnych),
Ulgi w Opłacie za aktywację przy umowie na czas określony 12 lub 24 miesięcy opłata jednorazowa za aktywację
jednej Usługi obniżona jest z kwoty 99,00 zł do:
kwoty 49,00 zł, lub
do kwoty 29,00 zł przy wyborze funkcji samodzielnego pobierania faktur z platformy internetowej eBOK,
Ulgi w opłatach abonamentowych za usługi Macrosat:
3.1 12,00 zł za zawarcie Umowy na czas określony 12 miesięcy (dotyczy Usług z Internetem),
3.2 24,00 zł za zawarcie Umowy na czas określony 24 miesięcy (dotyczy Usług z Internetem),
3.3 5,00 zł za wybór opcji eBOK (dotyczy Usług z Internetem),
3.4 10,00 zł dla Usług świadczonych w budynkach wielorodzinnych, Ulga nie sumuje się w przypadku więcej
niż 1 Usługi,
3.5 10,00 zł za wybór Pakietu Telefon+Telewizja lub Telefon+Internet (w Umowie na czas 12 lub 24 m-ce),
3.6 20,00 zł za wybór Pakietu Telewizja + Internet (w Umowie na czas 12 lub 24 m-ce),
3.7 35,00 zł za wybór Pakietu 3 Usług (w Umowie na czas 12 lub 24 m-ce),
3.8 pozostałe Ulgi Abonamentowe wskazane są w Załączniku nr 1 do Umowy „Szczegółowa Specyfikacja
Usług”
UWAGA: W przypadku wyboru 3 Usług, Ulga nr 3.5 i nr 3.6 nie są naliczane.
Ulgi w Opłatach Abonamentowych za usługi Macrosat za zawarcie Umowy na czas określony 24 miesięcy przy
wyborze poniższych Pakietów Promocyjnych :
4.1 5,00 zł za wybór Pakietu Internet 300 Mb/s,
4.2 8,00 zł za wybór Pakietu Internet 300 Mb/s + TV 95 kanałów,
4.3 5,00 zł za wybór Pakietu Internet 300 Mb/s + TV 95 kanałów + Telefon.
§ 5 Warunki dodatkowe
Po upływie okresu na jaki Umowa została zawarta przekształca się ona w Umowę na czas nieokreślony, zgodnie z
postanowieniami §4 Umowy.
W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Abonenta lub przez Operatora z winy Abonenta przed upływem terminu,
na jaki umowa została zawarta, Abonent zwróci Operatorowi kwotę będącą sumą Ulg za:
przyłączenie do sieci,
aktywację usług,
miesięcznych Ulg abonamentowych,
wskazaną w p.4 Załącznika nr 1 do Umowy „Szczegółowa Specyfikacja Usług”, pomniejszoną o proporcjonalną jej
wartość za okres od pierwszego dnia pierwszego Okresu Rozliczeniowego do dnia rozwiązania Umowy. Sposób
wyliczenia kwoty Ulg do zwrotu opisany jest w §4 Umowy.
We wszystkich sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie postanowienia „Regulaminu Świadczenia Usług
Telekomunikacyjnych” oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
Każdy Abonent korzystający z Promocji oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu akceptując
jego warunki własnoręcznym czytelnym podpisem.
Podpis Abonenta
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