Internet – „Światłowodowa Odnowa – Umowa na 12 miesięcy”
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. Oferta Specjalna obowiązuje w okresie od 01.07.2021 roku do 31.12.2021 roku i jest skierowana do Klientów Operatora z aktywną usługą, którzy spełnią warunki określone
w pkt. 1.2.1.
1.2. Ofertą Specjalną objęci zostają Klienci, którzy w okresie od 01.07.2021 roku do 31.12.2021 roku spełnią łącznie poniższe warunki:
1.2.1.Klienci, którzy mają zawartą co najmniej drugą Umowę z Operatorem o świadczenie usług internetowych (zwaną dalej „Umową”) na czas nieokreślony i podpiszą z Operatorem nową
Umowę na czas określony 12 miesięcy, na warunkach określonych w Umowie, Regulaminie Świadczenia Usług Internetowych w Ornet Sieci Sp. z o.o. oraz
w Regulaminie Oferty Specjalnej.
1.2.2. Klienci, którzy zawarli co najmniej drugą Umowę o świadczenie usług internetowych (zwaną dalej „Umową”) na czas określony, 12 lub 24 miesiące, którym do zakończenia okresu
umownego pozostało nie więcej niż 6 miesięcy i podpiszą z Operatorem nową Umowę na warunkach określonych w ust.1 ppkt. 1.2.1 z mocą obowiązywania od pierwszego dnia kolejnego okresu
rozliczeniowego
1.2.3. Oferta jest ograniczona terytorialnie. Ofertą specjalną są objęci klienci, którzy na dzień 30.06.2021 znajdują się w zasięgu Sieci Internetowej Ornet Sieci Sp. z o.o.
1.3. Po zakończeniu okresu obowiązywania „Umowy”, o ile Klient w terminie do 30 dni przed jej upływem nie zgłosi rezygnacji z usługi, Umowa automatycznie przekształca
się w Umowę zawartą na czas nieokreślony, na warunkach podanych w punkcie 2.3 - Tabela 1.
1.4. W przypadku rozwiązania „Umowy”, zawartej na warunkach „Oferty Specjalnej”, przed zakończeniem okresu 12 miesięcy, o którym mowa w ppkt. 1.2.1 i 1.2.2, na skutek wypowiedzenia
przez Klienta, lub wypowiedzenia przez Operatora z przyczyn leżących po stronie Klienta, Operator będzie miał prawo do naliczenia kary umownej w wysokości:
600,00 zł brutto dla Pakiet Internet 100 Mb/s, Internet 150 Mb/s
700,00 zł brutto dla Pakietu Internet 250 Mb/s
800,00 zł brutto dla Pakietów Internet 300 Mb/s
2. Zakres Oferty Specjalnej
2.1. W ramach Oferty Specjalnej Operator udzieli Klientom, spełniającym warunek określony w pkt 1.2.1 i 1.2.2, ulgi w opłatach: abonamentowej i aktywacyjnej w stosunku do cen zawartych w
obowiązującym Cenniku Usług (stanowiącym załącznik do Umowy).
2.2. Ceny usług po upuście dla poszczególnych Pakietów wynoszą:

umowa na 12 miesięcy

Internet Światłowodowy

Brutto PLN
2.1.1. Intenet 100 Mb/s

53,90

2.1.2. Intenet 150 Mb/s

62,90

2.1.3. Intenet 250 Mb/s

71,90

2.1.4. Intenet 300 Mb/s

85,90

Brak opłat aktywacyjnych

2.1.5.

Typ i funkcja urządzeń*

2.1.6.

w cenie usługi

Router światłowodowy
* dotyczy wybranych modeli urządzeń dostęnych w ofercie Ornet Sieci dostosowanych warunków Klienta

2.1.7.

Usługi dodatkowe

Opłaty jednorazowe lub płatne w
dwóch ratach

Typ usługi

Brutto PLN

Stały adres IP

20,00

Instalacja i konfiguracja Transmiterów
Sieciowych (rozprowadzenie WIFI)

360,00

2.1.8. W ramach oferty specjalnej Operator oferuje specjalne warunki i opłaty za poszczególne Pakiety usług internetowych w Ornet Sieci, wymienione w ust.2 pkt 2.2, obowiązujące przez okres
12 miesięcy od daty uruchomienia Usługi a dla Klientów, o których mowa w ust.1 pkt.1.2, od pierwszego dnia kolejnego okresu rozliczeniowego po podpisaniu umowy. Okres 12 m-cy stanowi
minimalny okres wymagany do skorzystania z warunków „Oferty Specjalnej”.
2.3. Opłaty ponoszone przez Abonentów po zakończeniu 12 miesięcznego okresu objętego warunkami „Oferty Specjalnej”.

Tabela 1. Wykaz opłat ponoszonych przez Abonenta w okresie Promocji oraz po wygaśnięciu Promocji

Abonament w trakcie promocji

Abonament po wygaśnięciu promocji

Brutto PLN

Brutto PLN

Internet
Intenet 100 Mb/s

53,90

63,90

Intenet 150 Mb/s

62,90

72,90

Intenet 250 Mb/s

71,90

81,90

Intenet 300 Mb/s

85,90

95,90

3. Postanowienia końcowe
3.1. Klient zostaje objęty „Ofertą Specjalną”, po podpisaniu Umowy o świadczenie usług internetowych oraz po zapoznaniu się i podpisaniu załączników do Umowy: Regulaminu Świadczenia
Usług Internetowych w Ornet Sieci Sp. z o.o. i Regulaminu Oferty Specjalnej.
3.2. Ceny zawarte w Tabeli 1. dotyczą Klientów, korzystających z Promocji „Światłowodowa Odnowa – Umowa na 12 miesięcy” i wyrażających zgodę na otrzymywanie faktur za usługi drogą
elektroniczną tzw. e-faktura
3.3. Brak zgody Klienta na e-fakturę skutkuje doliczeniem do cen podanych w Tabeli 1., dotyczących miesięcznej opłaty abonamentowej, kwoty w wysokości 10,00 zł brutto za wysyłkę, naliczane
do każdej wystawionej i wysłanej listownie faktury.
3.4. Z Oferty Specjalnej skorzystać mogą Klienci, którzy na dzień podpisania Umowy nie zalegają z opłatami na rzecz Operatora Ornet Sieci.
3.5. Operator może skrócić okres obowiązywania Oferty Specjalnej wskazany w pkt. 1.1, bez podania przyczyny.
3.6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Świadczenia Usług Internetowych w Ornet Sieci Sp. z o.o.
3.7. Klient oświadcza, że zapoznał się z warunkami Oferty Specjalnej i Regulaminem Oferty Specjalnej oraz Regulaminem Świadczenia Usług w Ornet Sieci i akceptuje ich zapisy.

Czytelny podpis Klienta

Podpis i pieczęć Operatora

