
Regulamin  i  warunki  promocji  „Fiber 2”
1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania przez Abonentów z Promocji „Fiber 2” zwanej w dalej ,,Promocją”. Operator świadczy usługi internetowe

objęte  Promocją  na  warunkach  określonych  w  Regulaminie  Świadczenia  Usług  przez  NETCOM  IT  Sp.  z  o.  o.  zwanym  dalej  regulaminem
z  uwzględnieniem zasad  i  warunków określonych  niniejszym dokumentem,  w szczególności  z  uwzględnieniem cen  wskazanych  w ust.  8  niniejszego
regulaminu. Promocja ma charakter lokalny.

2. Użyte w dalszej części terminy oznaczają:
Operator – NETCOM IT Sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Kopernika 95 lok. 6 (15-396 Białystok), wpisana do rejestru przedsiębiorców przez
Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  KRS 0000596343, NIP 5423251692, REGON 363479910, RPT 11562.
Usługa Internetowa – usługa stałego dostępu do Internetu w pakiecie „Fiber 2” realizowana na łączu Operatora.
Umowa Promocyjna – umowa o świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu zawarta na warunkach niniejszej promocji.
Ulga – kwota wynikająca z różnicy pomiędzy opłatą za usługę internetową i opłatą za instalację usługi przy umowie zawartej na czas nieokreślony według
obowiązującego Cennika (na dzień zawarcia umowy), a opłatą za usługę internetową oraz opłatą instalacyjną wynikającą z niniejszej Promocji zwartą na okres
trwania Promocji. 

3. Promocja trwa od dnia 01.11.2021 do odwołania.
4. Promocja skierowana jest do nowych Abonentów, którzy w okresie obowiązywania Promocji podpiszą umowę z Operatorem na warunkach i w zakresie

świadczenia usług wskazanych w niniejszym regulaminie, a także do obecnych Abonentów, którzy podpiszą aneks i mają zawartą umowę o świadczenie usług
internetowych na czas nieokreślony.

5. Brak możliwości technicznych Operatora do świadczenia Usług we wskazanej lokalizacji w wybranym przez Abonenta wariancie, uniemożliwia zawarcie
Umowy Promocyjnej.

6. Usługa jest ograniczona terytorialnie.
7. W ramach  niniejszej  Promocji,  Abonent,  który  zawarł  Umowę  Promocyjną,  otrzyma  Ulgę,  po  zastosowaniu  której  miesięczna  opłata  abonamentowa

za  korzystanie  z  Usługi  internetowej  oraz  opłata  za  instalację  usługi w  okresie  promocyjnym   wynosić  będzie
w zależności od trwania okresu umowy: 

Cena w danym miesiącu Umowy

Usługa
Prędkość pobieranie/wysyłanie

Mbps
Abonament miesięczny Jednorazowa opłata instalacja

Umowa na czas nieokreślony
Fiber 300 

Do 300/300 79,90 zł 0,00 zł

Umowa na czas nieokreślony
Fiber  600

Do 600/600 104,90 zł 0,00 zł

Umowa na 24 miesiące
Fiber 300

Do 300/300 69,90 zł 0,00 zł

Umowa na 24 miesiące
Fiber 600

Do 600/600 99,90 zł 0,00 zł

Umowa na 12 miesiące
Fiber 300

Do 300/300 74,90 zł 0,00 zł

Umowa na 12 miesiące
Fiber 600

Do 600/600 99,90 zł 0,00 zł

8. W ramach Promocji Fiber 2 udzielona Ulga wynosi :
Przy podpisaniu umowy na 12 miesiące  Fiber  300  - 60,00 zł Fiber   600 - 60 zł
Przy podpisaniu umowy na 24 miesiące  Fiber 300   - 240,00 zł , Fiber   600 - 120,00 zł

9. Warunkiem  wzięcia udziału w Promocji jest:
a) zawarcie umowy/aneksu z Operatorem na  czas określony  12 lub 24 miesiące  ,  przy czym czas określony,  na  który została  zawarta  umowa,  jest

minimalnym okresem wymaganym do skorzystania z warunków promocji;
b) uiszczenie przez nowego abonenta promocyjnej opłaty instalacyjnej,
c) wybranie usługi zgodnie z Cennikiem promocji;
d) wyrażenie  przez  Abonenta  zgody  na  przesyłanie  faktur  przez  Operatora  za  świadczone  usługi  telekomunikacyjne  drogą  elektroniczną.  Abonent

deklarując chęć otrzymywania faktur drogą elektroniczną przy zawieraniu umowy w ramach niniejszej promocji jest zobowiązany podać adres mailowy
niezbędny do przesyłania korespondencji drogą elektroniczną. 

10. W przypadku rozwiązania przez Abonenta, lub przez Operatora umowy zawartej na warunkach promocyjnych przed upływem okresu na jaki została zawarta
umowa,  Operator  może  obciążyć  Abonenta  koniecznością  zwrotu  wartości  ulgi  przyznanej  abonentowi  na  cały  okres  trwania  umowy  tytułem opłaty
abonamentowej i opłaty instalacyjnej (w przypadku opłaty abonamentowej wartość miesięcznej ulgi należy pomnożyć przez okres miesięcy na jaki została
zawarta umowa tj. wartość miesięcznej ulgi z tytułu opłaty abonamentowej razy ilość miesięcy na jakie została zawarta umowa równa się całkowita kwota
przyznanej ulgi tytułem opłaty abonamentowej) pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania.

11. W  sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszym  Regulaminie  mają  zastosowanie  przepisy  obowiązującego  Regulaminu  oraz  Cennika,  a  także  przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.

12. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone w niniejszym Regulaminie Promocji.
13. W  przypadku  rozbieżności  pomiędzy  postanowieniami  Regulaminu  Promocji,  a  postanowieniami  umowy,  regulaminu  świadczenia  usług  lub  cennika

pierwszeństwo będą miały postanowienia Regulaminu Promocji.
14. Operator zastrzega sobie prawo do odwołania Promocji w każdym czasie, przy czym odwołanie Promocji nie wpływa na treść praw i obowiązków nabytych

przez Abonenta.
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Promocji, akceptuję jego postanowienia oraz potwierdzam odbiór jednego egzemplarza Regulaminu.

 Nr umowy……………………………...Data…………………..…………..Czytelny podpis Abonenta.................................................................................


