SPÓŁDZIELNIA „ZODIAK” w Rzeszowie

Regulamin promocyjnej oferty handlowej: „Przyspieszamy”

§ 1.
Organizatorem promocyjnej oferty handlowej: „Przyśpieszamy” zwanej w dalszej części Regulaminu Promocją, jest Spółdzielnia „ZODIAK”
z siedzibą w Rzeszowie przy Al.T. Rejtana 47 zwana dalej Operatorem.
§ 2.
Czas trwania Promocji obejmuje okres od 01-12-2013 r. do 31-12-2013 r.
§ 3.
W Promocji może brać udział osoba fizyczna, zwana dalej Abonentem, która w okresie Promocji zawrze „Umowę o korzystanie z usług
telekomunikacyjnych”. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą lub podmiotów o osobowości prawnej zakres promocji
obejmuje usługi w zakresie określonym w „Umowie o korzystanie z usług telekomunikacyjnych”.
§ 4.
W Promocji nie mogą uczestniczyć osoby:
•
które w dniu podpisywania umowy objętej Promocją w innych promocjach Operatora
•
karnie odcięte od sieci.
•
zalegające wobec Operatora z bieżącymi opłatami za świadczenie usług telekomunikacyjnych.
•
mające aktualnie obowiązującą umowę z Operatorem na czas określony.
§ 5.
Obszarem objętym Promocją są zasoby sieci komputerowych i TVK Operatora. Przy czym Operator zastrzega sobie prawo ograniczenia
obszarowego jak i ofertowego promocji dla tych zasobów, w których nie będą istniały warunki techniczne do realizacji warunków dostawy
usług związanych z Promocją.
§ 6.
Przedmiotem Promocji jest obniżenie opłaty przyłączeniowej i aktywacyjnej do sieci Operatora wraz z obniżeniem ceny miesięcznych
abonamentów dla przyłączonych do sieci Operatora uczestników Promocji oraz obniżenie kwoty dzierżawy urządzeń dla Abonentów.
§ 7.
1. Wszyscy Abonenci Promocji przez okres trwania umowy (dotyczy czasu określonego w umowie) podpisanej w ramach Promocji, będą
korzystać z obniżonej kwoty dzierżawy za urządzenia, która w ramach Promocji wynosi 1,00 (jeden zł)/m-c. zgodnie z poniższą tabelą:
Rodzaj urządzenia

Opłata miesięczna

Dzierżawa urządzenia ONT – Internet

1,00

Dzierżawa urządzenia ONT – TV
Dzierżawa urządzenia ONT – Internet + telefon
Dzierżawa urządzenia ONT – Internet + telefon + TV

1,00
1,00
1,00

Dzierżawa urządzenia – DEKODER STB

1,00

2. Operator w ramach Promocji oferuje dla Abonentów obniżoną opłatę instalacyjną z 250,00 zł na 1,00 zł (słownie: jeden zł).
3. Operator w ramach promocji oferuje zmniejszenie opłat aktywacyjnych dla oferowanych usług do kwoty 1,00 zł (słownie: jeden zł) za
każdą aktywowaną usługę.
4. Operator w ramach Promocji oferuje następujące ceny abonamentów:
Tabele Opłat Abonamentowych w ramach Promocji
A. Pakiety dostępu do internetu
Umowa czasowa na
Rodzaj pakietu

24 miesiące

12 miesięcy

6 miesięcy

Oferowana prędkość
do down/up

Miesięczna opłata
abonamentowa

Miesięczna opłata
abonamentowa

Miesięczna opłata
abonamentowa

OSZCZĘDNY

6/1 Mbps

29,00

34,00

39,00

PODSTAWOWY

15/2 Mbps

38,00

45,00

50,00

ROZSZERZONY

30/3 Mbps

49,00

65,00

75,00

ROZSZERZONY-PLUS

60/5 Mbps

69,00

85,00

99,00
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B.

Pakiet Internet + TVK ZODIAK
Umowa czasowa na

24 miesiące

12 miesięcy

6 miesięcy

Miesięczna opłata
abonamentowa

Miesięczna opłata
abonamentowa

Miesięczna opłata
abonamentowa

Rodzaj pakietu

Oferowana prędkość
do down/up

Internet

TV

Internet

TV

Internet

TV

OSZCZĘDNY + TVK ZODIAK

6/1 Mbps

25,00

25,00

32,00

25,00

36,00

25,00

PODSTAWOWY + TVK ZODIAK

15/2 Mbps

38,00

25,00

45,00

25,00

50,00

25,00

ROZSZERZONY +TVK ZODIAK

30/3 Mbps

49,00

25,00

65,00

25,00

75,00

25,00

ROZSZERZONY-PLUS +TVK ZODIAK

60/5 Mbps

69,00

25,00

85,00

25,00

99,00

25,00

C.

Telefonia VoIP.
Telefon - usługa dodana do pakietów Internet (A)
(150 minut w abonamencie*)

25,00

Telefon - usługa dodana pakietów Internet + TVK ZODIAK(B)
(150 minut w abonamencie*)

19,90

Telefon - usługa dodana pakietów Internet lub Internet(A)+TVK ZODIAK(B)
(bez darmowych minut)

12,30

* - dotyczy rozmów lokalnych oraz międzystrefowych

§ 8.
Operator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków technicznych i handlowych Promocji, jak również czasu jej trwania.
§ 9.
Umowa podpisana w ramach Promocji zostaje zawarta na czas określony.
§ 10.
1. Abonentowi nie wolno zmieniać wybranego typu abonamentu na niższy, jak również zawieszać lub rezygnować z realizacji usług przez
okres, zwany Okresem Umowy, wynoszący: 24 miesiące 12 miesięcy lub 6 miesięcy od daty podpisania umowy
2. Określony w ust. 1. Okres Umowy jest jednorazowo zdefiniowany w objętej Promocją „Umowie o korzystanie z usług internetowych” i nie
ulega zmianie.
§ 11.
W przypadku rozwiązania umowy z winy Abonenta a w szczególności z powodu zaległości w zapłacie za usługi, przed upływem Okresu
Umowy, Abonent zapłaci odszkodowanie w wysokości przyznanej ulgi pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia
umowy do dnia jej rozwiązania.
§ 12.
W przypadku gdy Abonent zawiera umowy w ramach Promocji na więcej niż jedną usługę jednocześnie, rozwiązanie z winy Abonenta jednej
umowy przed upływem Okresu Umowy powoduje automatyczne rozwiązanie z winy Abonenta wszystkich umów podpisanych w ramach
Promocji z konsekwencjami określonymi w § 11. dla każdej z zerwanych umów.
§ 13.
Abonent akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu podpisując „Umowę o korzystanie z usług telekomunikacyjnych” zawartą w ramach
Promocji.
§ 14.
Regulamin Promocji „Przyśpieszamy” jest udostępniony na stronie www.e-zodiak.pl
§ 15.
Regulamin Promocji „Przyśpieszamy” stanowi integralną cześć „Umowy o korzystanie z usług telekomunikacyjnych” w ramach niniejszej
Promocji. W części przez niego regulowanej Regulamin Promocji „Przyśpieszamy” zastępuje odpowiednie postanowienia „Umowy o
korzystanie z usług telekomunikacyjnych, „Regulaminu świadczenia usług internetowych”, „Regulaminu świadczenia usług telefonicznych”,
oraz „Cennika”.

