Regulamin promocji „Internet 24 miesiące”

INFO
- dla nowych i przedłużających
Abonentów
- umowa na 24 miesiące
- opłaty jednorazowe : 29zł

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia są zdefiniowane w Ogólnych Regulaminach Świadczenia Usług
obowiązujących u Operatora.
Udział w Promocji
Promocja jest kierowana do wszystkich chcących podpisać z Operatorem Umowę Abonencką na świadczenie Usługi
Internetowej

Czas trwania Promocji
Ofertę promocyjną można zakupić w okresie od 01.01.2019 roku do odwołania. Czas do kiedy Promocja będzie
sprzedawana może zostać wydłużony. Operator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zawieszenia Promocji w
każdym czasie, odpowiednie informacje prezentowane będą na stronie www.logitus.pl .

Zasady Promocji, korzyści i uprawnienia Abonenta
1. Warunki promocyjne obowiązują przez okres 24 miesięcy. Po tym czasie usługi będą świadczone na warunkach
ogólnych zgodnie z Cennikiem
2. Obniżka opłaty za aktywację i instalację usług do 29 PLN
3. Obniżka opłaty abonamentowej za Usługi od miesiąca 1 -24 do wysokości zgodnej z Tabelą 1
4. Klient ma możliwość dzierżawy routera WI -FI (Usługa Bezprzewodowy Internet Logitus) w promocyjnej cenie 1
PLN miesięcznie dla usług Internetu z maksymalną przepustowością 100/100Mbps oraz 6 PLN miesięcznie dla
usługi Internetu 300/300 Mbps i 500/500 Mbps
5. Ulga udzielona Abonentowi w wyniku tej Promocji obejmuje obniżki opłat wymienione w punktach 3,4,5i jest
przedstawiona w Tabeli 1. (kolumna ulga)

www.logitus.pl

Tabela 1.

Usługa

Abonament w
miesiącach 124[zł/msc]

Ulga [zł]

Ulga w opcji z
routerem WiFi [zł]

Internet 100/100

49

480

600

Internet 300/300

79

480

528

Internet 500/500

129

480

528

Zobowiązania Uczestnika Promocji
1. Abonent zobowiązany jest do pozostania Abonentem Usługi Internetowej przez pełen okres od dnia zawarcia
Umowy do końca miesiąca kalendarzowego oraz przez kolejne 24 pełne miesiące kalendarzowe (24 pełne Okresy
Rozliczeniowe).
2. Rozwiązanie Umowy w okresie opisanym w punkcie 1 wiąże się z karą w wysokości udzielonej Abonentowi ulgi
określonej w niniejszym Regulaminie, pomniejszonej proporcjonalnie, z uwzględnieniem okresu który upłynął od
dnia zawarcia Umowy Abonenckiej.
Dodatkowo stosuje się zapisy Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych obowiązującego u
Operatora.
Postanowienia końcowe
1. Regulamin Promocji jest częścią Umowy Abonenckiej, jeśli Abonent podpisał Umowę Abonencką w ramach oferty
promocyjnej na zasadach niniejszej Promocji.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Ogólnych
Regulaminów Świadczenia Usług obowiązujące u Operatora.
3. Podpisując Umowę Promocyjną, Abonent wyraża zgodę na otrzymywanie comiesięcznych faktur drogą
elektroniczną (mail, system rozliczeń Operatora) oraz oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Promocji,
Ogólnym Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych, Cennikiem Usług i akceptuje warunki w nich
zawarte.
4. Regulamin w niniejszej wersji obowiązuje od dnia 01 stycznia 2019 r.

