Regulamin Promocji „ULTRASPEED+” Usługi NeoSpot N+
1. Organizatorem promocji „ULTRASPEED+”, zwanej w dalszej części „Promocją”, jest Alnide Operator
Telekomunikacyjny zarządzający siecią „NeoSpot”, zwany w dalszej części „Operatorem”
2. Promocja trwa od 15 Lipiec 2017 do odwołania.
3. Promocja jest skierowana do:
a) Klientów, nie korzystających z usług telekomunikacyjnych Alnide, którzy w okresie trwania Promocji podpiszą
umowę na świadczenie usługi NeoSpot N+ z Operatorem,
b) Abonentów usług internetowych Operatora, niezwiązanych umową na czas określony, którzy w okresie trwania
Promocji podpiszą aneks do umowy na świadczenie usługi NeoSpot N+.
c) Abonentów usług internetowych Operatora związanych umową na czas określony, którzy w okresie trwania Promocji
podpiszą umowę na czas nie krótszy niż pozostały czas obowiązywania trwającej umowy promocyjnej.
4. Promocja polega na:
a)
Obniżeniu opłaty aktywacyjnej usługi NeoSpot N+ przy wariancie umowy na okres 24 miesięcy z 399,90zł na
49,90zł z VAT - ulga w opłacie to 350zł z VAT,
b) Obniżeniu opłaty aktywacyjnej usługi NeoSpot N+ przy wariancie umowy na okres 12 miesięcy z 399,90zł na
149,90zł z VAT - ulga w opłacie to 250zł z VAT.
c) Obniżeniu opłaty aktywacyjnej usługi NeoSpot N+ przy każdym wariancie terminowym dla Abonentów, którzy
przydłużają umowę z Operatorem o świadczenie usługi dostępu do internetu z 399,90zł na 1zł – ulga w opłacie to
398,90.
d ) Obniżeniu opłaty za urządzenie router bezprzewodowy przy wariancie umowy na okres 24 miesięcy z 150zł na 1zł z
VAT - ulga w opłacie to 149 zł z VAT,
e ) Obniżeniu opłaty za urządzenie router bezprzewodowy przy wariancie umowy na okres 12 miesięcy z 150zł na 99,90
zł z VAT - ulga w opłacie to 50,10 zł z VAT,

Wysokość miesięcznych opłat abonamentowych dla Abonentów, którzy skorzystają z Promocji przedstawia Tabela 1. Podane
kwoty zawierają podatek VAT.
Tabela 1

Pakiet / Prędkość

10MEGA

15MEGA

20MEGA

25MEGA *

Aktywacja

Router Wifi

Prędkość pobierania EIR

10Mb/s

15Mb/s

20Mb/s

25Mb/s

Prędkość wysyłania EIR
Umowa na okres 24
miesięcy

2Mb/s

3Mb/s

4Mb/s

5Mb/s

39,90 zł

49,90 zł

59,90 zł

Umowa na okres 12
miesięcy

69,90 zł

49,90 zł

1,00 zł

49,90 zł

59,90 zł

69,90 zł

79,90 zł

149,90 zł

99,90 zł

Czas nieokreślony

99,90 zł

149,90 zł

249,90 zł

299,90 zł

399,90 zł

150,00 zł

Publiczny adres IP

4,90 zł

4,90 zł

0,00 zł

0,00 zł

* możliwości skorzystania z pakietu 25MEGA jest ustalane indywidualnie po wcześniejszej wizji lokalnej na lokalizacji.

5. W związku z powyższym Promocja wiąże się z przyznaniem następujących ulg:
a) Ulgi w zakresie opłaty aktywacyjnej w wysokości wymienionej w paragrafie 4 w zależności od wybranego wariantu
umowy.
b) Ulgi w zakresie miesięcznej opłaty abonamentowej w stosunku do cennika Operatora w wysokości zależnej od
wybranej Prędkości oraz Wariantu Umowy zgodnie z tabelą nr 1.
6. Umowa na czas określony uważana będzie za przedłużoną na czas nieokreślony, o ile Abonent nie wyrazi innego
oświadczenia woli w terminie co najmniej 30 dni przed upływem okresu na jaki umowa została zawarta.
7. W przypadku jednostronnego rozwiązania umowy przez Abonenta lub przez Operatora z winy Abonenta przed
upływem terminu, na jaki umowa została zawarta, Operator ma prawo żądać zwrotu ulgi udzielonej Abonentowi w związku
z zawarciem umowy pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania.
Roszczenie nie przysługuje w przypadku rozwiązania przez konsumenta umowy przed rozpoczęciem świadczenia usług,
chyba że przedmiotem ulgi jest telekomunikacyjne urządzenie końcowe.
8. Do świadczenia Usługi NeoSpot N+ w ramach umowy zawartej na warunkach promocji zastosowanie mają
postanowienia zawarte w „Regulaminie Usługi NeoSpot N+” oraz Cenniku Usługi NeoSpot N+ o ile niniejszy Regulamin nie
stanowi inaczej.

Akceptuję warunki promocji

________________________________________________________________________

Data i czytelny podpis Abonenta

