REGULAMIN PROMOCJI START LTE
W SIECI 5G.pl
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY NR ………………..
Wzór obowiązujący od dnia 01.05.2016

1. ZASADY OGÓLNE
1. Organizatorem promocji START LTE (dalej „Promocja”) jest TERRA TELEKOM SP. Z O.O. z siedzibą ul. Poznańska 20C, 65-138 Zielona Góra,
wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS:
0000588820, NIP: 9731024787, REGON: 363112551, RPT: 7 311, tel.: 68 506 51 50 fax: 68 414 31 00, www.5g.pl, www.terratelekom.pl, e-mail:
bok@5g.pl (dalej „Dostawca usług”).
2. Akcja promocyjna trwa od dnia 01.05.2016 roku do odwołania, przy czym czas trwania akcji promocyjnej może zostać zmieniony przez Dostawcę
usług.
3. W Promocji wziąć udział mogą osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:
a) w dniu przystąpienia do promocji nie posiadają zaległości płatniczych wobec Dostawcy usług;
b) podpiszą z Dostawcą usług nową Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych na czas oznaczony w Regulaminie Promocji;
c) wyrażą zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych dotyczących usług, których dotyczy Umowa, drogą elektroniczną, na podany przy
zawieraniu Umowy adres poczty elektronicznej oraz za pośrednictwem E-BOK;
d) złożą wniosek o dostarczanie każdej proponowanej zmiany warunków Umowy, w tym określonych w Regulaminie świadczenia usług w sieci 5G.pl,
a także o każdej proponowanej zmianie w Cenniku, jak również o treści każdej proponowanej zmiany warunków umowy zawartej bez jednoczesnej
obecności obu stron oraz informacji związanych z wykonaniem Umowy drogą elektroniczną na wskazany w Umowie adres poczty elektronicznej oraz
za pośrednictwem E-BOK, chyba że przepisy powszechnie obowiązującego prawa przewidują zawiadomienia poprzez publiczne ogłoszenie.

2. WARUNKI PROMOCJI
1. Dostawca usług ustala promocyjny Cennik usług telekomunikacyjnych w sieci 5G.pl (przyznana ulga stanowi kwotę będącą sumą wartości sprzętu
udostępnionego przez Dostawcę usług oraz sumę różnic pomiędzy standardową ceną sprzedaży i standardową opłatą aktywacyjną, a promocyjną
ceną sprzedaży i promocyjną opłatą aktywacyjną), określony w niniejszym Regulaminie Promocji w punkcie 3 Cennik Promocji, znajdującym się na
stronie Dostawcy usług pod adresem: www.5g.pl
2. Osoby, które podczas trwania akcji promocyjnej złożą zamówienie lub wniosek o zmianę świadczonych Usług w zakresie Usługi zobowiązane będą do:
a) wskazania taryfy zgodnie z Cennikiem Promocji;
b) uiszczenia Opłaty aktywacyjnej na rzecz Dostawcy usług, zgodnie z Cennikiem Promocji;
c) terminowego dokonywania zapłaty za świadczone mu usługi;
d) przestrzeganie zapisów Umowy wraz z wszystkimi jej załącznikami.
3. W przypadku:
a) rozwiązania Umowy abonenckiej;
b) cofnięcia akceptacji na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, oraz za pośrednictwem E-BOK;
c) złożenia wniosku o zaprzestanie dostarczania treści każdej proponowanej zmiany warunków Umowy abonenckiej na adres poczty elektronicznej;
d) zmiany pakietu na tańszy niż pakiet wskazany w pierwszym zamówieniu / wniosku o zmianę świadczonych Usług na warunkach Promocji;
e) zawieszenia czy rezygnacji z Usługi przed upływem okresu na jaki Umowa została podpisana, przez Uczestnika promocji lub przez Dostawcę
usług z przyczyn leżących po stronie Uczestnika promocji, w tym z powodu opóźnienia w uiszczeniu miesięcznych opłat abonamentowych lub innych
opłat, Uczestnik promocji zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Dostawcy usług Opłaty wyrównawczej w wysokości całej ulgi przyznanej
Abonentowi wskazanej w Cenniku Promocji, pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy abonenckiej do dnia jej
rozwiązania w stosunku do Umowy zawartej na warunkach Standardowych. Umowa abonencka w zakresie Usługi objętej Regulaminem Promocji jest
zawarta na czas, wskazany w punkcie 3.

3. Cennik Promocji
1. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony z 30 dniowym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego.
2. Abonenta obowiązuje miesięczny okres rozliczeniowy. Rozpoczyna się pierwszego dnia każdego miesiąca, a kończy ostatniego dnia każdego miesiąca
świadczenia usługi.
3.
Nazwa taryfy w technologii
WiFi

Download [kbit/s]

Upload [kbit/s]

Cena brutto

VAT

Kwota ulgi brutto

INTERNET HOME 5 LTE

do 5120

do 512

35.00 zł

23 %

350.00 zł

INTERNET HOME BASIC 10
LTE

do 10240

do 1024

45.00 zł

23 %

450.00 zł

INTERNET HOME PREMIUM
20 LTE

do 20480

do 2048

55.00 zł

23 %

550.00 zł

1.23 zł

23 %

248.77 zł

Instalacja + router

4. WARUNKI KOŃCOWE
1. Niniejsza Promocja nie może być łączona z innymi promocjami oferowanymi przez Dostawcę usług, chyba że Dostawca usług wyrazi na to zgodę.
2. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem Promocji obowiązują warunki świadczenia Usługi przez Dostawcę usług zgodnie z Umową o Świadczenie
Usług Telekomunikacyjnych oraz Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych w sieci 5G.pl.
3. Dostawca usług może odmówić zawarcia Umowy na warunkach niniejszej Promocji bez podania przyczyny.
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