
REGULAMIN PROMOCJI „ Dla nowych klientów ” 
 

 
1. Postanowienia Ogólne  

1.1. Organizatorem Promocji „Dla nowych klientów”  (dalej „Promocja” ) jest Firma Handlowo Usługowa 
“ETER-NET” Zima Zbigniew z siedzibą w Łęki Dolne  (dalej „Dostawca usług” lub „ETER-NET”). 

1.2. Promocja obowiązuje w okresie od dnia 1 sierpie ń 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r ., przy czym czas 
trwania Promocji może zostać zmieniony przez „ETER-NET”. Odwołanie Promocji nie wpływa na prawa 
nabyte przez uczestników Promocji przed dniem jej odwołania.  

1.3. Z niniejszej Promocji na warunkach określonych w Regulaminie Promocji mogą skorzystać osoby 
fizyczne (dalej „Abonenci”), które w okresie obowiązywania Promocji zawrą z Dostawcą Usług Umowę 
o świadczenie usług telekomunikacyjnych (dalej „Umowa”) w zakresie dostępu do internetu na czas  
okre ślony 24 miesi ące. 

1.4. Opłaty abonamentowe w trakcie trwania Promocji Abonent zobowiązany jest uiszczać w terminie do 14-
stego dnia ka żdego miesi ąca z góry . Za termin dokonania płatności uznaje się dzień wpływu środków 
na rachunek Dostawcy usług. W przypadku niedokonania płatności w terminie Abonent traci prawo do 
korzystania z dwukrotnie większej prędkość sciągania i prędkość ta zostaje na stałe ograniczona do 
poziomu określonego w umowie. 

2. Opis Promocji 
2.1. W celu skorzystania z Promocji konieczne jest łączne spełnienie następujących warunków: 

a) potwierdzenie przez służby techniczne Dostawcy usług, że w lokalu wskazanym przez 
zainteresowanego istnieją możliwości techniczne świadczenia usług i nie ma przeszkód 
technicznych lub formalnych dokonania podłączenia; 

b) Z promocji mogą skorzystać osoby które w okresie 3 miesi ęcy przed przystąpieniem do Promocji 
nie byli abonentami Operatora w zakresie dostępu do internetu. 

c) Abonent przedłoży wymagane przez Dostawcę usług do zawarcia Umowy dokumenty; 
d) Abonent zawrze z Dostawcą usług umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych  w zakresie 

dostępu do internetu na czas okre ślony 24 miesi ęcy; 
e) Abonent zaakceptuje warunki niniejszego Regulaminu , Umowy oraz Regulaminu Świadczenia 

Usług Telekomunikacyjnych; 
f) Dostawca usług zobowiązuje się do uruchomienia usług w zakresie wybranego Pakietu w lokalu 

Abonenta w czasie nie dłuższym niż 14 dni; 
2.2. W ramach Promocji osoba spełniająca wyżej wskazane warunki otrzyma: 

a) Ulgę w opłacie za podłączenie do sieci (aktywacja) w wysokości 199zł 
b) Dwukrotnie wi ększą prędkość sciągania  (download) w zakresie usługi dostępu do Internetu, w 

stosunku do transferu określonego w umowie przez cały okres trwania umowy w przypadku 
terminowego dokonywania płatności. 

c) W czasie trwania okresu promocji Abonent nie może zmniejszyć zakresu wybranych usług 
Operatora, tym samym standardowa cena za wybrany Pakiet przez Abonenta nie może  być niższa 
aniżeli w momencie podpisywania umowy, chyba, że zmniejszenie opłaty abonamentowej będzie 
wynikało z aktualnego Cennika.. 

3. Postanowienia końcowe 
3.1. Promocje organizowane przez Dostawcę usług w tym samym okresie nie sumują się, chyba że co 

innego stanowią warunki danej Promocji.  
3.2. W zakresie nieuregulowanym  Regulaminem  Promocji obowiązują warunki świadczenia usług 

określone w Umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych i, Regulaminie Świadczenia Usług 
Telekomunikacyjnych oraz Cenniku Dostawcy Usług.  

3.3. W przypadku jednostronnego rozwiązania umowy przez Abonenta lub przez Dostawcę usług z winy 
Abonenta przed upływem terminu na jaki umowa związana z przyznaniem ulgi Abonentowi  została 
zawarta, Dostawcy usług przysługuje roszczenie o zwrot przyznanej Abonentowi ulgi za podłączenie do 
sieci w całości oraz zwrot udzielonych ulg w opłatach abonamentowych pomniejszonej o proporcjonalną 
jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania. Szczegółowe informacje o 
wysokości udzielonych ulg znajdują się w Umowie oraz Cenniku 

 
Oświadczam, że zapoznałem się Regulaminem Promocji „Dla nowych klientów ” i  w pełni  je akceptuję. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------                    ------------------------------------------------- 
Data i czytelny podpis Abonenta                         Dostawca Usług 


