Regulamin Promocji „Internet Dla Studenta ”
§ 1. Postanowienia ogólne
1.Organizatorem Promocji „Internet Dla Studenta” jest Logitus Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul.
Orzechowej 5, 80-175 Gdańsk, zwany w dalszej części Regulaminu Operatorem.
2.Na potrzeby Regulaminu Promocji przyjmuje się następujące znaczenie stosowanych w jego
treści pojęć:
a) Regulamin – obowiązujący Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych Logitus;
b) Promocja – „Internet Dla Studenta”;
c) Umowa Promocyjna - Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawarta przez Klienta
z Logitus na warunkach i zasadach Promocji
§ 2. Warunki skorzystania z Promocji
1. Z Promocji mogą skorzystać wszyscy studenci, posiadający ważną legitymację studencką
oraz będący w zasięgu sieci Operatora, którzy podpiszą Umowę Promocyjną i udostępnią
wskazaną w Umowie Promocyjnej lokalizację w celu instalacji urządzeń technicznych
umożliwiających świadczenie usług objętych Promocją, zgodnie z postanowieniami Umowy
Promocyjnej, nie później jednak niż w przeciągu 30 dni od daty zawarcia Umowy
Promocyjnej
§ 3. Zasady Promocji i zasady rozliczeń
1. Umowa Promocyjna zostaje zawarta na okres 9 pełnych miesięcy. Po tym czasie usługi
będą świadczone na zasadach ogólnych.
2. Promocja polega na obniżeniu opłaty abonamentowej w zależności od wybranego
pakietu Internetowego do wysokości zgodnej z Tabelą 1.
3. Abonent ma możliwość zakupu routera WiFi w cenie 70 zł brutto.
Usługa

Abonament w
miesiącach 1-9
Internet 100/100 Mbit
45 zł

Ulga
216 zł

4. Każdy klient, który podpisze Umowę Promocyjną zobowiązany będzie do uiszczenia
jednorazowych pomniejszonych opłat aktywacyjnych w wysokości
- aktywacja Usługi Internet - 1 PLN brutto
- instalacja Usługi Internet - 1 PLN brutto
5. Łączna wartość ulgi przyznanej w ramach Promocji została przedstawiona w Tabeli 1.
6. W przypadku zerwania Umowy przed upływem okresu jej obowiązywania wskazanym
w §3 pkt.1, Operator uprawniony będzie do żądania od Abonenta kary umownej w
wysokości ulgi przyznanej z tytułu Promocji wskazanej w §3 pkt.7 pomniejszonej o
proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy Promocyjnej do dnia jej
rozwiązania.
7. Podpisując Umowę Promocyjną, Abonent wyraża zgodę na otrzymywanie
comiesięcznych faktur drogą elektroniczną (mail, system rozliczeń Operatora) oraz
oświadcza, że zapoznał się z Ogólnym Regulaminem Świadczenia Usług
Telekomunikacyjnych i Cennikiem Usług.
Data i podpis Abonenta

