SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PROMOCJI

„QUICK III „

Część I. Warunki Promocji
1. Promocja trwa od dnia 06.11.2016 – 31.12.2017 r. Operator zastrzega sobie możliwość odwołania Promocji
przed upływem terminu jej obowiązywania , lub przedłużenia jej bez podania przyczyny.
2. Z promocji może skorzystać Nowy Abonent, który zawrze z Operatorem umowę promocyjną na okres od 1-go do 11 m-cy na
korzystanie z usług dostępu do sieci Internet.
3. W ramach niniejszej promocji Operator gwarantuje (wartości netto) *
3.1 obniżone opłaty abonamentowe za korzystanie z Usługi Internetowej:
a) dla „Easy Internet 7 Mbit/s” ,„Radio Internet 7 Mbit/s” 40,00 zł
b) dla „Easy Internet 15 Mbit/s” , „ Radio Internet 15 Mbit/s” 47,97 zł
3.2 opłaty aktywacyjne w wysokości zgodnej z aktualnym cennikiem usług świadczonych przez Easy Com .
4. Brak możliwości technicznych Operatora do świadczenia usług we wskazanej lokalizacji uniemożliwia
zawarcie Umowy Promocyjnej , a jeśli Umowę Promocyjną zawarto powoduje jej wygaśnięcie. Z powyższego
tytułu użytkownikowi nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie.

Część II Definicje
1. Niniejszy dokument określa warunki i zasady korzystania z Promocji. Operator świadczy usługi objęte
Promocją na warunkach określonych w Regulaminie Świadczenia Usług przez Easy Com z uwzględnieniem
zasad określonych niniejszym dokumentem.
2. Użyte terminy oznaczają :
2.1 Operator – Easy Com Świątek Piotr z siedzibą na ul. Jodłowa 7, 56-200 Góra
2.2 Nowy Abonent – Abonent, który nie posiada obowiązującej umowy w zakresie usługi , na którą ma być zawarta nowa
umowa.
2.3 Usługa Internetowa – usługa stałego dostępu do internetu realizowana na łączu Operatora w wariancie do
7 Mbit/s , do 15 Mbit/s
2.4 Umowa Promocyjna – umowa o świadczenie Usługi Internetowej zawarta na warunkach niniejszej
promocji.
2.5 Okres Rozliczeniowy – okres jednego miesiąca, za który dokonywane są rozliczenia należności Abonenta wobec
Operatora z tytułu świadczonych Usług, rozpoczynający i kończący się w dniach wskazanych przez Operatora na
Rachunku.

Część III Opłata Wyrównawcza
1 W ramach niniejszej Promocji udzielone zniżki wynoszą (wartości netto):
a) opłaty abonamentowe
Wariant usługi

Easy Internet 7 Mbit/s,
Radio Internet 7 Mbit/s
Easy Internet 15 Mbit/s
Radio Internet 15 Mbit/s

Okres rozliczeniowy

Od 1-go do 11 m-cy

Udzielone Zniżki

Od 1 – 11 m-cy 40,00 zł.

.

Od 1 – 11 m-cy 47,97 zł.

2. W przypadku rozwiązania Umowy Promocyjnej przez Abonenta lub przez Operatora z przyczyn leżących po stronie Abonenta
przed upływem okresu wskazanego w Części I pkt 2, Abonent zostanie obciążony Opłatą Wyrównawczą w wysokości nie większej
niż suma przyznanych rabatów (zniżek):
2.1 rabat opisany w części III pkt 1a
3. Opłata Wyrównawcza będzie naliczana proporcjonalnie do okresu jaki pozostał do końca trwania Umowy Promocyjnej.
4. Opłata Wyrównawcza nie podlega podatkowi VAT.
5. Abonent będzie zobowiązany do uiszczenia Opłaty Wyrównawczej w terminie wskazanym w nocie debetowej.

….......................................
(data i podpis Abonenta)

•

Ceny podane w Szczegółowych Warunkach Promocji są wartościami netto, do powyższych kwot netto należy doliczyć
podatek VAT

