Regulamin Promocji „Internet dla każdego”
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Regulamin promocji „Internet dla każdego”, zwanej dalej „Promocją”, określa szczegółowe warunki
korzystania z usługi Sigma-Internet, zwanej dalej „Usługą”.
Organizatorem Promocji jest Sigma-Solution, zwana dalej „SS”.
Promocja obowiązuje od 01.06.2013 r. do odwołania.
Promocja jest skierowana do nowych Klientów, którzy w okresie jej obowiązywania złożą zamówienie na
Usługę w Promocji oraz spełniają warunki określone w ust. 5.
Klient może skorzystać z Promocji, jeżeli:
1) nie zalega z opłatami na rzecz SS oraz
2) istnieją techniczne możliwości świadczenia usługi Sigma-Internet w wybranej opcji na Łączu SS we
wskazanym przez Klienta Lokalu.
Promocja polega na:
1) obniżeniu – pod warunkiem korzystania z faktury w postaci elektronicznej - opłaty za aktywację
i instalację Usługi z 299 zł z VAT, do wysokości:
a) 1 zł z VAT w przypadku umów zawieranych na 36 miesięcy;
b) 1 zł z VAT w przypadku umów zawieranych na 24 miesiące;
c) 100 zł z VAT w przypadku umów zawieranych na 12 miesięcy.
2) wprowadzeniu promocyjnej miesięcznej opłaty abonamentowej za korzystanie z Usługi.
3) wprowadzeniu „Okresu testowego” trwającego 30 dni od dnia podpisania Umowy
4) wprowadzeniu promocyjnej opłaty 1zł za router bezprzewodowy - w przypadku wybrania Umowy na
okres 36 miesięcy.

Wysokość opłat abonamentowych dla Klientów korzystających z Promocji, określone są w Tabeli nr 1:
Tabela 1
Miesięczne opłaty abonamentowe oraz opcje dla usługi Sigma-Internet w Promocji
Opcja usługi
Sigma-Internet

Miesięczna opłata abonamentowa
(zł z VAT)

do 6 Mb
45,00 zł
do 10 Mb
55,00 zł
do 15 Mb
65,00 zł
do 25 Mb
75,00 zł
7.

Promocja wiąże się z przyznaniem ulg (w stosunku do oferty standardowej określonej w „Cenniku usługi
Sigma-Internet”):
1) w opłacie za aktywację i instalację, w wysokości określonej w Tabeli nr 2,

Tabela nr 2
Ulgi w zakresie opłat za aktywację i instalację dla usługi SIgma-Internet w Promocji
Opcja usługi
Sigma-Internet
do 6 Mb

do 10 Mb

do 15 Mb
do 25 Mb

Wariant Umowy o świadczenie
usługi Sigma-Internet

Kwota ulgi
(zł z VAT)

36 miesięcy

298,00 zł

24 miesiące

298,00 zł

12 miesięcy

199,00 zł

36 miesięcy

298,00 zł

24 miesiące

298,00 zł

12 miesięcy

199,00 zł

36 miesięcy

298,00 zł

24 miesiące

298,00 zł

12 miesięcy

199,00 zł

36 miesięcy

298,00 zł
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24 miesiące
2)

12 miesięcy
w opłatach abonamentowych w wysokości określonej w Tabeli nr 3.

298,00 zł
199,00 zł

Tabela nr 3
Ulgi na opłaty abonamentowe dla usługi Sigma-Internet w Promocji
Opcja usługi
Sigma-Internet
do 6 Mb

do 10 Mb

do 15 Mb

do 25 Mb
3)
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Wariant Umowy o świadczenie
usługi Sigma-Internet

Kwota ulgi
(zł z VAT)

36 miesięcy

3 060,00 zł

24 miesiące

2 040,00 zł

12 miesięcy

1 020,00 zł

36 miesięcy

3 420,00 zł

24 miesiące

2 280,00 zł

12 miesięcy

1 140,00 zł

36 miesięcy

4 860,00 zł

24 miesiące

3 240,00 zł

12 miesięcy

1 620,00 zł

36 miesięcy

6 300,00 zł

24 miesiące

4 200,00 zł

12 miesięcy
W cenie routera bezprzewodowego w wysokości 99zł z VAT

2 100,00 zł

Otrzymywanie faktur SS w postaci elektronicznej wymaga podania adresu e-mail. Jeżeli adres email nie
zostanie podany, faktura SS w postaci elektronicznej będzie dostępna na portalu IBOK, na indywidualnym
koncie Abonenta.
Klient może w każdym czasie cofnąć akceptację otrzymywania faktur w postaci elektronicznej. W przypadku
rezygnacji z otrzymywania faktur w postaci elektronicznej przed upływem okresu, na jaki została zawarta
umowa Abonenta, zostanie skorygowana odpowiednio opłata aktywacyjna i instalacyjna do wysokości 299
zł.
W przypadku rozwiązania Umowy przez SS z winy Abonenta lub jej rozwiązania przez Abonenta przed
upływem okresu, na jaki Umowa została zawarta, Abonent zostanie obciążony karą umowną w wysokości
określonej w tabeli nr 2, związaną z przyznaną w ramach Promocji ulgą w zakresie opłaty aktywacyjnej i
instalacyjnej, pomniejszoną o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej
rozwiązania.
Ponadto w przypadku rozwiązania Umowy przez SS z winy Abonenta lub jej rozwiązania przez Abonenta
przed upływem okresu, na jaki Umowa została zawarta lub przedłużona w przypadku, gdy zgodnie z jej
warunkami przedłużenie nastąpiło na kolejny czas określony, Abonent zostanie obciążony karą umowną w
wysokości określonej w tabeli 3, związaną z przyznaną w ramach Promocji ulgą w zakresie opłaty
abonamentowej, liczonej jako kwota całkowitej ulgi pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od
dnia zawarcia Umowy lub aneksu do Umowy do dnia jej rozwiązania.
Ponadto w przypadku rozwiązania Umowy przez SS z winy Abonenta lub jej rozwiązania przez Abonenta
przed upływem okresu, na jaki Umowa została zawarta, Abonent zostanie obciążony karą umowną
związaną z przyznaną w ramach Promocji ulgą w zakresie ceny routera bezprzewodowego, określonej w
ust. 7 pkt 3, pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy lub aneksu do
Umowy do dnia jej rozwiązania
W trakcie trwania Okresu testowego Abonent ma prawo rozwiązać Umowę bez ponoszenia kosztów kary
umownej o której mowa w ust. 10, ust. 11, oraz ust. 12. Rozwiązanie Umowy wymaga formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
W przypadku rozwiązania Umowy przez Abonenta w trakcie obowiązywania Okresu testowego, Umowa
zostaje uważana za rozwiązaną z datą stempla pocztowego potwierdzającego wysłanie wypowiedzenia
przez Abonenta.
Promocji nie można łączyć z innymi promocjami dotyczącymi Usługi, chyba że regulamin danej promocji
stanowi inaczej.
SS może zmienić okres obowiązywania Promocji bez podania przyczyny.
Do świadczenia usługi Sigma-Internet w ramach Umowy zawartej na warunkach Promocji zastosowanie
mają postanowienia zawarte w „Regulaminie świadczenia usługi Sigma-Internet” oraz „Cenniku usługi
Sigma-”, o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.
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