Regulamin Promocji „Tani światłowód na start”
(zwany dalej “Regulamin”)
- obowiązuje od dnia 01-02-2019.
wszystkie poniższe ceny są cenami brutto

-

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Promocja „Tani światłowód na start” („Promocja”) jest organizowana przez:
A. Krzysztof Sołtys, zamieszkałym w Jabłonce przy ulicy Sobieskiego 8, 34-480 Jabłonka, NIP:
735-256-63-13, wpisany do Rejestru Przedsiębiorstw Telekomunikacyjnych pod numerem 9695,
B. Zbigniew Sołtys, zamieszkałym Jabłonce przy ulicy Sobieskiego 8, 34-480 Jabłonka, NIP:
735-151-67-15, wpisany do Rejestru Przedsiębiorstw Telekomunikacyjnych pod numerem 12535,
działających w ramach spółki cywilnej pod firmą OrawaNET Krzysztof i Zbigniew Sołtys spółka cywilna
o numerach identyfikacyjnych NIP 735-28-46-165 oraz REGON 121554414, z siedzibą w 34-480 Jabłonka
przy ul. Sobieskiego 8, z Biurem Obsługi Klienta znajdującym się w Jabłonce przy ul. Sobieskiego 8,
adres poczty elektronicznej: kontakt@orawanet.pl zwaną dalej Dostawcą Usług, obejmuje wszystkich,
którzy znajdują się w zasięgu sieci Dostawcy Usług i jest kierowana do:
A. wszystkich, którzy w czasie trwania Promocji, zawrą Umowę o świadczenie usług
telekomunikacyjnych („Umowa") z firmą OrawaNET Krzysztof i Zbigniew Sołtys spółka cywilna o
numerach identyfikacyjnych NIP 735-28-46-165 oraz REGON 121554414, z siedzibą w 34-480
Jabłonka przy ul. Sobieskiego 8, na okres 24 miesięcy („czas oznaczony Umowy”), stając się
Abonentami,
B. Abonentów, którzy nie posiadają żadnych zaległości płatniczych wobec Dostawcy Usług z
jakiegokolwiek tytułu i którzy w czasie trwania Promocji podpiszą z OrawaNET Krzysztof i
Zbigniew Sołtys spółka cywilna Aneks do Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych
dotyczący przystąpienia do Promocji „Tani światłowód na start” („Aneks”) na okres 24 miesięcy
(„czas oznaczony Umowy”).
2. Klienci zawierający Umowę w ramach Promocji oraz Abonenci zawierający Aneks w ramach Promocji
zwani są dalej łącznie „Abonentami”.
3. Warunki promocyjne obowiązują przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia przez Abonenta Umowy /
Aneksu do Umowy na warunkach promocyjnych.
4. Po upływie okresu promocyjnego wskazanego w §1 ustępie 3 Regulaminu usługi nadal będą
świadczone Abonentowi na warunkach promocyjnych określonych w niniejszym Regulaminie.
5. Promocja trwa od 01-02-2019 do odwołania.

§ 2 UPRAWNIENIA ABONENTA
1. Abonent w ramach Promocji korzysta z obniżenia miesięcznych opłat abonamentowych i opłaty
aktywacyjnej o przyznane ulgi zgodnie z poniższym Cennikiem promocyjnym usług światłowodowego
dostępu do sieci Internet dla Promocji:
”Tani światłowód na start”
Lp.

Usługa
promocyjna

Prędkość
pobierania
(download)

Prędkość
wysyłania
(upload)

Limity

Cena
abonamentu

Cena
aktywacji

Minimalny okres
obowiązywania
umowy

1.

FIBER5

50 Mb/s

25 Mb/s

brak

50,00 zł

1,00 zł

24 miesiące

2.

FIBER10

100 Mb/s

50 Mb/s

brak

59,00 zł

1,00 zł

24 miesiące

3.

FIBER30

300 Mb/s

150 Mb/s

brak

79,00 zł

1,00 zł

24 miesiące

4.

FIBER70

700 Mb/s

350 Mb/s

brak

99,00 zł

1,00 zł

24 miesiące

§ 3 ZOBOWIĄZANIA ABONENTA I POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W ramach Promocji „Tani światłowód na start” Abonent zobowiązany jest do pozostania Abonentem
Dostawcy Usług OrawaNET Krzysztof i Zbigniew Sołtys spółka cywilna przez pełen okres 24 miesięcy
liczony od momentu zawarcia Umowy / Aneksu do Umowy na warunkach promocyjnych z OrawaNET

oraz koniecznym warunkiem skorzystania z ulg jest obowiązywanie Umowy przez okres na jaki
została ona zawarta.
2. W przypadku rozwiązania Umowy przez Abonenta lub przez Dostawcę Usług z winy Abonenta przed
upływem terminu, na jaki umowa została zawarta, Dostawcy Usług przysługuje kara umowna tj.
roszczenie w wysokości ulgi przyznanej Abonentowi pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za
okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania, jeżeli umowa została zawarta na warunkach
promocyjnych.
3. Wszystkie pozostałe opłaty w promocyjnym planie cenowym naliczane są zgodnie z Cennikiem
obowiązującym u Dostawcy Usług.
4. Dostępność poszczególnych usług wskazanych w tabeli powyżej uzależniona jest od posiadanych na
danym terenie możliwości technicznych Dostawcy Usług.
5. Do świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach Umów zawartych na warunkach niniejszej
Promocji mają zastosowanie postanowienia Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez
OrawaNET s.c. dla Abonentów, o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.

