Regulamin Promocji „Internet GPON START”
obowiązuje od dnia 01.10.2019 r.
§ 1. Postanowienia ogólne.
1. Organizatorem Promocji jest firma Sieć Komputerowa OLIMPLAN Jerzy Wójcik z siedzibą w Myślenicach ul. Sikorskiego 73, 32-400 Myślenice wpisaną do rejestru działalności
gospodarczej prowadzonego przez Burmistrza miasta i Gminy Myślenice pod nr 8532/06, Regon 120274138, wykonująca działalność telekomunikacyjną na podstawie
zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 6302 wydanego przez Prezesa UKE, zwana dalej „Dostawcą Usług”.
2. Promocja skierowana jest do wszystkich Konsumentów chcących podpisać z Dostawcą Usług Umowę Abonencką na świadczenie Usługi światłowodowego dostępu do Internetu.
3. Promocja trwa od 01.10.2019 r. do odwołania.
4. Dostawca Usług zastrzega sobie możliwość zakończenia Promocji w dowolnym terminie, bez podania przyczyny.
5. Szczegółowe warunki Promocji określa Regulamin Promocji.
6. Jeśli danego zagadnienia nie porusza Regulamin Promocji, właściwym jest Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych w sieci Olimplan.
7. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora Promocji.

§ 2. Warunki promocji
1. Promocja polega na podpisaniu przez Konsumenta Umowy Przedwstępnej z Dostawcą Usług na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. Przez okres trwania Umowy Przedwstępnej
Dostawca Usług dostarcza Konsumentowi usługę światłowodowego dostępu do Internetu FIBER 30 a abonament za tę Usługę wynosi 1zł miesięcznie.
2. Z niniejszej Promocji może skorzystać Konsument, który spełnia poniższe warunki:
a) Konsument nie jest związany z Dostawcą Usług żadną Umową;
b) Konsument jest związany umową o świadczenie usługi dostępu do Internetu z jakimkolwiek innym Operatorem;
c) istnieją techniczne możliwości uruchomienia usługi w lokalizacji podanej przez Konsumenta;
d) Abonent wyrazi zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych dotyczących usług, których dotyczy Umowa drogą elektroniczną od Dostawcy Usług na adres e-mail wskazany w
Umowie oraz za pośrednictwem EBOK;
e) Abonent wyrazi zgodę na dostarczanie każdej proponowanej zmiany warunków Umowy, w tym określonych w Regulaminie świadczenia usług w sieci Dostawcy Usług a także
informacji o każdej proponowanej zmianie w Cennikach oraz informacji związanych z wykonaniem Umowy, w tym wezwań do zapłaty drogą elektroniczną na wskazany w Umowie
adres poczty elektronicznej Abonenta oraz za pośrednictwem EBOK, chyba, że przepisy powszechnie obowiązującego prawa przewidują wyłącznie zawiadomienia poprzez
publiczne ogłoszenie;
f) Abonent wyrazi zgodę na dostarczanie potwierdzeń przyjęcia reklamacji oraz odpowiedzi na reklamacje drogą elektroniczną na wskazany w Umowie adres poczty elektronicznej
oraz za pośrednictwem EBOK.
3. Podpisanie Umowy Przedwstępnej przez Abonenta, w przypadku gdy nie są spełnione wszystkie warunki określone w pkt. 2 nie uprawnia go do skorzystania z niniejszej Promocji i
nie przysługują mu żadne roszczenia z tego tytułu.
4. W ramach niniejszej Promocji Konsumentowi zostaje przyznana ulga w standardowej opłacie aktywacyjnej i przedstawiona jest w Tabeli nr 1.
Tabela nr 1
Usługa

Opłata Aktywacyjna

Promocyjna Opłata Aktywacyjna

Wysokość ulgi

Opłata instalacyjna*

Opłata aktywacyjna

1656 zł brutto

1 zł brutto

1664 zł brutto

199 zł

* W przypadku instalacji światłowodowej opłata instalacyjna obejmuje wykonanie przyłącza napowietrznego o długości maksymalnie dwóch przęseł słupowych oraz
długości jednego przęsła do budynku przyłączanego oraz kabla w ilości potrzebnej do przyłączenia do mufy nasłupowej oraz w budynku do doprowadzenia do
konwertera. Bardziej rozbudowane instalacje wymagają wyceny kosztu zgodnie z §12 pkt 2 Regulaminu
5. W ramach niniejszej Promocji, Opłata Instalacyjna może zostać rozłożona na maksymalnie cztery raty miesięczne raty.
6. W ramach Umowy Przedwstępnej Konsument otrzymuje do nieodpłatnego używania Sprzęt niezbędny do odbioru Usługi.
7. Po upływie okresu umownego określonego w Umowie Przedwstępnej promocji „Internet GPON START” Konsument zobowiązuje się do zawarcia Umowy terminowej z Dostawcą
Usług na okres 24 miesięcy.
8. W przypadku nie zawarcia Umowy terminowej na okres 24 miesięcy opisanego w § 2 pkt 7 Konsument zobowiązany jest do zwrotu ulgi w opłacie aktywacyjnej oraz zwrotu
urządzenia otrzymanego do nieodpłatnego korzystania lub równowartości jego wartości podanej w Cenniku.
9. Promocja „Internet GPON START” jest przyznawana uznaniowo i fakultatywnie. Każdorazowo decyzję o przyznaniu i okolicznościach przyznania podejmuje upoważniony
Przedstawiciel firmy OLIMPLAN.
10. W ramach aktywacji Dostawca Usług jednorazowo instaluje i konfiguruje Urządzenia Abonenta. Za każdą następną konfigurację naliczana będzie opłata zgodnie z Cennikiem
usług dodatkowych.
Zobowiązanie Uczestnika Promocji
Rozwiązanie Umowy o świadczenie Usługi internetowej w okresie obowiązywania umowy przedwstępnej „Internet GPON START” wiąże się ze zwrotem przez Konsumenta ulgi w
wysokości udzielonej mu zgodnie z Tabelą nr 1. Dodatkowo stosuje się zapisy Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych OLIMPLAN.
§ 3. Postanowienia końcowe
1. Regulamin promocji jest częścią Umowy Przedwstępnej, jeśli Konsument podpisał Umowę Przedwstępną na zasadach niniejszej promocji „Internet GPON START”. W sprawach
nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych OLIMPLAN. Każdy Konsument podpisujący
Umowę Przedwstępną na zasadach Promocji opisanej w niniejszym Regulaminie oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Promocji oraz Regulaminu Świadczenia Usług
Telekomunikacyjnych i akceptuje warunki w nich zawarte.
§ 4. Oświadczenia Abonenta wymagane do skorzystania z promocji
1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych dotyczących usług, których dotyczy Umowa drogą elektroniczną od Dostawcy Usług na adres e-mail
wskazany w Umowie oraz za pośrednictwem EBOK.
2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na dostarczanie mi każdej proponowanej zmiany warunków Umowy, w tym określonych w Regulaminie świadczenia usług w sieci Dostawcy
Usług a także informacji o każdej proponowanej zmianie w Cennikach oraz informacji związanych z wykonaniem Umowy, w tym wezwań do zapłaty drogą elektroniczną od Dostawcy
Usług adres e-mail wskazany w Umowie oraz za pośrednictwem EBOK, chyba, że przepisy powszechnie obowiązującego prawa przewidują wyłącznie zawiadomienia poprzez
publiczne ogłoszenie.
3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na dostarczanie potwierdzeń przyjęcia reklamacji oraz odpowiedzi na reklamacje drogą elektroniczną od Dostawcy Usług na adres e-mail
wskazany w Umowie oraz za pośrednictwem EBOK.

……………………………………………………………………………
Abonent

