REGULAMIN PROMOCJI MOJA FIBRA
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Organizatorem promocji jest firma ITALNET Sebastian Handzlik z siedzibą w Warszawie przy ul.
Zwoleńskiej 16A, zwana dalej Operatorem.
Promocja trwa od 1.12.2015 r. do odwołania.
Promocja skierowana jest do Abonentów, którzy w okresie obowiązywania promocji podpiszą
umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych z Operatorem na czas określony 24 miesięcy
albo na czas nieokreślony w ramach usługi dostępu do Internetu albo dostępu do Internetu i
Telewizji oraz jednocześnie posiadają urządzenia odbiorcze zgodne z siecią Operatora (własne
lub zakupione u Operatora).
W ramach niniejszej promocji, Operator udziela następujących rabatów:
a) Obniża opłatę aktywacyjną :
- przy umowie na czas określony 24 miesięcy z 300 zł brutto do 99 zł brutto, udzielając
rabatu w wysokości 201 zł.
- przy umowie na czas nieokreślony z 300 zł brutto do 249 zł brutto, udzielając rabatu w
wysokości 51 zł.
b) Obniża opłatę abonamentową dla usług na niższą, odpowiednio wg tabeli:

Nazwa usługi

Cena
regularna
Mój Net 10
123 zł
Mój Net 30
131 zł
Mój Net 50
144 zł
Mój Net 100
159 zł
Mój Net 1000
199 zł
Moje Media 10*
153 zł
*
Moje Media 30
162 zł
Moje Media 50*
174 zł
Moje Media 100*
193 zł
Moje Media 1000*
229 zł
*
- Moje Media to Mój Net + pakiet Standard TV

Cena promocyjna
47 zł
55 zł
68 zł
83 zł
123 zł
72 zł
81 zł
93 zł
111 zł
148 zł

Wysokość
rabatu
76 zł
76 zł
76 zł
76 zł
76 zł
81 zł
81 zł
81 zł
82 zł
81 zł

Tabela opłat abonamentowych i aktywacyjnych (ceny brutto, zawierają obowiązujący podatek VAT 23%).
5. Po okresie obowiązywania umowy na czas określony umowa przechodzi na czas nieokreślony,
bez zmiany wysokości opłat abonamentowych.
6. Operator w ramach zawartej umowy promocyjnej, nie udostępnia Abonentowi urządzeń
potrzebnych do świadczenia usługi. Abonent może zakupić potrzebne urządzenia, które będą
zgodne z siecią Operatora samodzielnie albo bezpośrednio u Operatora zgodnie z załącznikiem
(umieszczonym na stronie www.italnet.eu).
7. Abonent może zawrzeć umowę promocyjną, jeżeli:
a) istnieją warunki techniczne na podłączenie lokalizacji Abonenta do sieci Operatora i jest
możliwość świadczenia wybranej przez klienta usługi w tej lokalizacji. Jeżeli wcześniej
zawarto umowę promocyjną, a nie ma możliwości świadczenia jej w lokalizacji Abonenta,
umowa ulega wygaśnięciu bez przysługujących jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu
Abonentowi.
b) nie zalega z opłatami na rzecz Operatora.
8. Abonent może zmieniać usługi w czasie trwania promocji na wyższe, wybierając spośród usług
dostępnych w tej promocji.
9. W przypadku braku warunków technicznych lub ekonomicznych podłączenia do sieci, Abonent
może zamówić wykonanie przyłącza do budynku, które nie jest objęte niniejszą promocją.
Postanowienia Końcowe
1. W przypadku jednostronnego rozwiązania takiej umowy przez Abonenta lub przez Operatora z
winy Abonenta przed upływem terminu na jaki została ona zawarta, Operatorowi przysługuje
roszczenie o zwrot przyznanych Abonentowi ulg, pomniejszonych o proporcjonalną ich wartość
za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania. Roszczenie to nie przysługuje w
przypadku rozwiązania umowy przez Abonenta przed rozpoczęciem świadczenia usług, chyba że
przedmiotem ulgi są telekomunikacyjne urządzenia końcowe.
2. Promocją objęty jest ten obszar, na którym Operator świadczy swoje usługi, w którym istnieją
możliwości techniczne realizacji danej opcji usługi szerokopasmowego dostępu do sieci Internet.
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Operator zastrzega sobie w trakcie obowiązywania PROMOCJI możliwość zmiany czasu
obowiązywania PROMOCJI.
Niniejszy REGULAMIN PROMOCJI jest regulaminem szczególnym w stosunku do Regulaminu
Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych i odnosi się tylko do tej promocji.
We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym REGULAMINEM mają zastosowania
odpowiednie postanowienia Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych, przepisy
kodeksu cywilnego oraz przepisy regulujące działalność w dziedzinie telekomunikacji.
Niniejszy REGULAMIN nie wyłącza możliwości podpisania UMOWY ABONENCKIEJ z Operatorem
na zasadach ogólnych.
Każdy z Uczestników Promocji oświadcza, że zapoznał się z treścią REGULAMINU oraz akceptuje
warunki w nim zawarte.

