REGULAMIN PROMOCJI „Internet MAXX”

Obowiązuje klientów, którzy podpisali umowę w promocji „Internet MAXX”.
1. Organizatorem promocji „Internet MAXX”, zwanej dalej „Promocją”, jest Barbara Janikowska prowadząca
działalność gospodarczą pod firmą P.H.U. Geckonet Barbara Janikowska (dalej Dostawca usług).
2. Promocja obowiązuje od dnia 16 października 2014 r. do odwołania.
3. Promocja jest skierowana do:
a) osób fizycznych lub podmiotów gospodarczych, którzy w okresie jej obowiązywania złożą zamówienie
na usługę dostęp do Internetu w opcjach oraz wariantach umów dostępnych w Promocji; lub
b) abonentów Dostawcy usług korzystających z usługi dostęp do Internetu w wariancie z umową na czas
nieokreślony, którzy w czasie trwania Promocji podpiszą nową umowę o świadczenie usługi dostęp do
Internetu na okres 12 lub 24 miesiące w opcjach oraz wariantach umów dostępnych w Promocji; lub
c) osób fizycznych lub podmiotów gospodarczych, którzy w okresie jej obowiązywania złożą zamówienie
na usługę dostęp do Internetu w opcjach oraz wariantach umów dostępnych w Promocji i posiadających
własny sprzęt (możliwość wykorzystania sprzętu klienta każdorazowo negocjowana indywidualnie).
4. Promocja polega na:
a) obniżeniu opłaty aktywacyjnej dla usługi dostęp do Internetu z 500 zł z VAT do wysokości 1 zł przy 24mc
umowie i pakiecie 10,20,30 Mbit/s oraz 49zł przy 24mc umowie i pakiecie 5Mbit/s oraz 99zł przy 12mc
umowie z VAT.(dotyczy Klientów, wymienionych w punkcie 3a);
b) obniżeniu opłaty aktywacyjnej dla usługi dostęp do Internetu z 500 zł z VAT do wysokości 1 zł z
VAT.(dotyczy Abonentów, wymienionych w punkcie 3b,3c);
c) obniżeniu opłaty aktywacyjnej dla usługi WIFIBOX z 150 zł z VAT do wysokości 1 zł z VAT, dla osób
posiadających własny router do 1zł z VAT;
d) wprowadzeniu promocyjnej miesięcznej opłaty abonamentowej za korzystanie z usługi dostęp do
Internetu w opcji do 5Mb/s, do 10Mb/s, do 20Mb/s, do 30Mb/s w wariancie z umową na 12 lub 24
miesiące.
5. Wysokość opłat abonamentowych dla Abonentów, korzystających z Promocji, określona jest w tabeli nr 1:

Opcja usługi Dostęp do
Internetu

Długość umowy o świadczenie dostępu
do Internetu

Tabela nr 1
Miesięczna opłata abonamentowa z
23% VAT

1

2

3

do 5Mb/s

12 miesięcy

48,00 zł

24 miesiące

43,00 zł

12 miesięcy

54,00 zł

24 miesiące

49,00 zł

12 miesięcy

64,00 zł

24 miesiące

59,00 zł

12 miesięcy

79,00 zł

24 miesiące

74,00 zł

do 10Mb/s
do 20Mb/s
do 30Mb/s

6. W związku z powyższym Promocja wiąże się z przyznaniem następujących ulg (w stosunku do oferty
standardowej):
a) ulgi w zakresie opłaty aktywacyjnej, w wysokości określonej w tabeli nr 2:
Tabela nr 2
Ulgi w zakresie opłaty aktywacyjnej usługi dostępu do Internetu w Promocji
Dotyczy

Długość umowy o świadczenie dostępu
do Internetu

Kwota ulgi z tytułu opłaty aktywacyjnej
z 23% VAT

1

2

3

Klientów wymienionych
w punkcie 3a dla pakietu
5Mbit/s

12 miesięcy

401,00 zł

24 miesiące

451,00 zł
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Klientów wymienionych
w punkcie 3a dla pakietu
10,20,30Mbit/s
Abonentów, wymienionych
w punkcie 3b,3c

12 miesięcy

401,00 zł

24 miesiące

499,00 zł

12 miesięcy

499,00 zł

24 miesiące

499,00 zł

oraz
b) ulgi w zakresie miesięcznej opłaty abonamentowej (w stosunku do oferty standardowej) w wysokości
określonej w tabeli nr 3:
Tabela nr 3
Ulgi na opłaty abonamentowe dla usługi dostęp do Internetu w Promocji
Opcja usługi Dostępu do
Internetu w Promocji

Długość umowy zawartej
w promocji

Kwota całkowitej ulgi z tytułu opłaty
abonamentowej przyznanej w
promocji z 23% VAT

1

2

3

do 5Mb/s

12 miesięcy

564,00 zł

24 miesiące

1 248,00 zł

12 miesięcy

780,00 zł

24 miesiące

1 680,00 zł

12 miesięcy

780,00 zł

24 miesiące

1680,00 zł

12 miesięcy

960,00 zł

24 miesiące

2 040,00 zł

do 10Mb/s
do 20Mb/s

do 30Mb/s

oraz
d) ulgi w zakresie opłaty aktywacyjnej WIFIBOX, wynoszącej 149 zł.
7. Zainteresowany Klient może skorzystać z Promocji, jeżeli:
a) nie zalega z opłatami na rzecz Dostawcy usług;
b) istnieją techniczne możliwości świadczenia usługi dostęp do Internetu w wybranej przez Abonenta opcji
we wskazanym przez Zamawiającego lokalu.
8. Zawierając Umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie Usługi internetowej w Promocji,
Abonent składa deklarację co do wyboru otrzymywania faktur w postaci elektronicznej. Otrzymywanie faktur
w postaci elektronicznej wymaga podania adresu e-mail. Jeżeli adres e-mail nie zostanie podany, faktura w
postaci elektronicznej będzie dostępna w IBOK pod adresem panel.geckonet.org, na indywidualnym koncie
Abonenta.
9. W przypadku rozwiązania Umowy przez Dostawcę usług z winy Abonenta lub jej rozwiązania przez Abonenta
przed upływem okresu na jaki Umowa została zawarta, Abonent zostanie zobowiązany do zwrotu ulgi w
wysokości określonej w tabeli nr. 2, pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia
umowy do dnia jej rozwiązania.
10. Ponadto w przypadku rozwiązania Umowy przez Dostawcę usług z winy Abonenta lub jej rozwiązania przez
Abonenta przed upływem okresu na jaki Umowa została zawarta, Abonent zostanie zobowiązany do zwrotu
ulgi, w wysokości określonej w tabeli nr.3, pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia
zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania.
11. Abonent korzystający z Promocji ma prawo w tym samym czasie korzystać z innych promocji i ofert
okresowych, o ile ich regulaminy nie będą stanowiły inaczej.
12. Właściwym numerem Biura Obsługi Klienta, dla Abonentów korzystających z usług na warunkach niniejszej
Promocji jest numer 52 511 10 11. Koszt połączenia według taryfy operatora świadczącego połączenie.
13. Do świadczenia Usługi internetowej w ramach umowy zawartej na warunkach Promocji zastosowanie mają
postanowienia zawarte w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz Cenniku, o ile niniejszy
Regulamin nie stanowi inaczej.
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