„Internet PREPAID”
Regulamin Oferty Specjalnej dla Usługi Internet w Ornet Sieci
zwany dalej „Ofertą Specjalną”
Pojęcia niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie Oferty Specjalnej, a zdefiniowane w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet w Ornet Sieci Sp. z
o.o. lub Ustawie z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.), użyte zostały zgodnie ze znaczeniami
nadanymi im przez ww. dokumenty.
1.

Warunki ogólne
1.1
1.2
1.2.1

1.2.2

1.2.3
1.2.4
2.

Oferta Specjalna obowiązuje w okresie od 01.06.2017 do odwołania i jest skierowana do nowych i obecnych Klientów Ornet Sieci, którzy
spełnią warunki określone w punkcie 1.2.
Ofertą Specjalną objęci zostają Klienci, którzy w okresie od 01.06. 2017 spełnią poniższe warunki:
Klienci, którzy nie mają zawartej z Operatorem Umowy o świadczenie usług internetowych (zwanej dalej „Umową”): podpiszą z Ornet Sieci
Umowę na czas określony 24 m-ce na warunkach określonych w Regulaminie Świadczenia Usług Internetowych oraz w niniejszym
Regulaminie Oferty Specjalnej „Internet PREPAID”.
Klienci, którzy mają zawartą Umowę o świadczenie usług internetowych (zwanej dalej „Umową”) na czas określony i podpiszą z Ornet Sieci
Aneks do Umowy, zmieniający Okres Świadczenia Usługi na czas określony 24 m-ce (liczony od pierwszego dnia kolejnego okresu
rozliczeniowego), na warunkach określonych w Regulaminie Świadczenia Usług Internetowych oraz w niniejszym Regulaminie Oferty
Specjalnej „Internet PREPAID” .
Podczas zawieszenia usługi, o którym mowa w pkt. 2.3 nie są naliczane żadne opłaty dla Abonenta z tytuły braku aktywności usługi.
W okresie zawieszenia usługi klient nie będzie dochodził praw i roszczeń z tytułu niedostępności usługi wobec Operatora.

Warunki Oferty Specjalnej
2.1 W ramach Oferty Specjalnej Klient spełniający warunek określony w pkt 1.2.1 oraz 1.2.2 otrzymuje specjale warunki jednorazowej opłaty
aktywacyjnej dla wybranego pakietu taryfowego, której wartość wynosi: 79,00 zł brutto (dla Pakietów: „Na Początek”, „Codzienny”,
„Standard”, „Szybki”, „Optimum”, „Błyskawiczny”).
2.2 W ramach Oferty Specjalnej Klient otrzymuje specjalne warunki opłaty za poszczególne Pakiety usług internetowych w Ornet Sieci wymienione w
Tabeli 1, które obowiązują w okresie trwania Umowy zawartej w ramach oferty specjalnej „Internet PREPAID”.
2.3 Klient w ramach Oferty Specjalnej „Internet PREPAID” korzysta z wybranego pakietu od dnia następującego po dacie wpływu środków na
indywidualne konto Klienta wskazane w „Liście Powitalnym”, który Klient otrzymuje wraz z Umową do wyczerpania środków pieniężnych
wpłaconych na w/w konto jako przedpłatę na korzystanie z usług dostępu do internetu. Po wyczerpaniu środków na koncie, usługa zostaje
automatycznie zawieszona. Ponowne uruchomienie usługi następuje w dniu następnym po zasileniu konta klienta środkami pieniężnymi na
kolejny okres korzystania z dostępu do internetu, w ramach Pakietu na jaki Klient zawarł umowę.
Tabela 1. Wysokość Opłat abonamentowych w ramach Oferty Specjalnej

Nazwa Usługi

Opłata
aktywacyjna
jednorazowa

Miesięczna opłata
abonamentowa
Netto PLN

Brutto PLN

Brutto PLN

Pakiet Na początek - do 2 Mb

31,70

39,00

79,00

Pakiet Codzienny - do 6 Mb

44,72

55,00

79,00

Pakiet Standard – do 10 Mb

52,85

65,00

79,00

Pakiet Szybki - do 12 Mb

60,98

75,00

79,00

Pakiet Optimum – do 15 Mb

69,11

85,00

79,00

Pakiet Błyskawiczny - do 20 Mb

77,24

95,00

79,00

3. Postanowienia końcowe
3.1 Klient zostaje objęty Ofertą Specjalną po zawarciu Umowy o świadczenie usług internetowych oraz zaakceptowaniu Regulaminu Świadczenia
Usług Internetowych w Ornet Sieci oraz Regulaminu Oferty Specjalnej „Internet PREPAID”.
3.2 Z Oferty Specjalnej skorzystać mogą Klienci, którzy na dzień podpisania Umowy w ramach Oferty Specjalnej „Internet PREPAID” nie zalegają z
opłatami na rzecz Ornet Sieci z jakiegokolwiek tytułu.
3.3. Operator może skrócić okres obowiązywania Oferty Specjalnej, wskazany w pkt. 1.1, bez podania przyczyny.
3.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Świadczenia Usług Internetowych
w Ornet Sieci Sp. z o.o. oraz postanowienia Kodeksu Cywilnego.
3.5. Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Oferty Specjalnej „Internet PREPAID”, akceptuje je i zobowiązuje się do ich realizacji.

..................................................
data i czytelny podpis Klienta

