Regulamin Promocji B/T/06/2013
Część I Postanowienia ogólne
1.
2.

Organizatorem promocji „B/T/06/2013” jest Petrotel Sp. z o.o.
Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania przez Klientów z promocji „B/T/06/2013”, zwanej dalej Promocją. Petrotel Sp. z o.o. świadczy usługi objęte
Promocją na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
3.
Użyte w dalszej części terminy określają:
3.1. Klient – osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawiera z Petrotel Sp. z o.o. Umowę na warunkach niniejszej Promocji;
3.2. Cennik – wykaz usług wraz z zestawieniem wysokości opłat oraz zasadami ich naliczania;
3.3. Czas trwania promocji – od 26.06.2013r. do 30.06.2014r.;
3.4. Okres Promocyjny – czas określony, na który to Klient zawarł Umowę – 12 lub 24 miesiące;
3.5. Okres Rozliczeniowy – okres jednego miesiąca, za który dokonywane są rozliczenia należności Klienta wobec Operatora z tytułu świadczonych usług, rozpoczynający
się i kończący w dniach wskazanych przez Operatora na rachunku;
3.6. Operator – Petrotel Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku przy ul. Chemików 7, 09-411 Płock;
3.7. Pakiet - – zestaw minimum 2 usług na które to Klient podpisał „Umowę abonencką o świadczenie usługi telekomunikacyjnej przez Petrotel Sp. z o.o.” na podstawie
niniejszej Promocji;
3.8. Ulga/Rabat – kwota wynikająca z różnicy pomiędzy opłatą za dana usługę wg obowiązującego Cennika (na dzień podpisania Umowy), a opłatą za usługi wynikające z
niniejszej Promocji;
3.9. Umowa – „Umowa abonencka o świadczenie usługi telekomunikacyjnej przez Petrotel Sp. z o.o.”.
3.10. Wi-Fi Community – aplikacja domyślnie instalowana na Netia Spocie, udostępniająca pasmo częstotliwości na potrzeby innych użytkowników Wi-Fi Community,
umożliwiająca korzystanie z udostępnionego pasma w celu uzyskania dostępu do internetu, stworzona przez FON WIRELESS, Ltd., spółkę zarejestrowaną w Wielkiej
Brytanii, o numerze 5661131, z siedzibą firmy znajdującą się na 8, Clifford Street, London W1S, 2LQ („Fon”).
3.10.1.
W momencie skorzystania z Netia Spota, router w ustawieniach fabrycznych automatycznie tworzy dodatkowy SSID udostępniający łącze członkom Wi-Fi
Community,
3.10.2.
Abonent wyraża zgodę na przekazanie do FON WIRELESS informacji na temat miejsca instalacji Urządzenia,
3.10.3.
Aby zostać pełnoprawnym członkiem społeczności Wi-Fi Community, trzeba dokonać rejestracji Netia Spota za pomocą serwisu netiaonline.pl lub aplikacji
znajdującej się na Urządzeniu Netia Spot.
4.
Wszystkie ceny podane w dokumencie są cenami netto.
5.
W przypadku zmiany przepisów prawa, w szczególności podwyższenia stawki podatku VAT, ceny brutto za świadczenie usług określone w niniejszym Regulaminie
Promocji ulegną zmianie, zgodnie z tymi przepisami.
Część II Warunki skorzystania z Promocji
1.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
4.

Promocja trwa od 26.06.2013r. do 31.12.2013r.
Promocja skierowana jest do:
Klientów, którzy na dzień podpisania Umowy nie posiadają aktywnej usługi telefonicznej oraz w okresie trwania Promocji podpiszą z Operatorem Umowę na
warunkach niniejszej Promocji na usługę telefoniczną na Okres Promocyjny;
Klientów, którzy na 3 miesiące przed podpisaniem Umowy nie posiadali aktywnej usługi telefonicznej oraz w okresie trwania Promocji podpiszą z Operatorem Umowę
na warunkach niniejszej Promocji na usługę telefoniczną na Okres Promocyjny.
Zainteresowany Klient może skorzystać z Promocji, jeżeli:
Nie zalega z opłatami na rzecz Operatora;
Istnieją techniczne możliwości instalacji usług w lokalizacji określonej w podpisanej Umowie.
Niespełnienie któregokolwiek z podanych wyżej warunków nie uprawnia Klienta do ubiegania się o zawarcie Umowy na zasadach Promocji, a jeżeli Umowa została
zawarta, nie wchodzi ona w życie.

Część III Warunki Promocji
Promocja polega na:
1.
Otrzymaniu Rabatu na aktywację po zastosowaniu którego opłata aktywacyjna za uruchomienie usługi/ usług wynosić będzie:
1.1.
49,00 zł;
1.2.
39,00 zł – dotyczy Klientów którzy przy aktywacji usługi wyrazili pisemna zgodę na wystawianie elektronicznej faktury przez Operatora.
2.

otrzymaniu abonamentu telefonicznego Biznes Non Stop, którego opłaty przez Okres Promocyjny naliczane będą wg Tabeli 1:

Tabela 1
Abonament telefoniczny

Pakiet minut na połączenia z
krajowymi numerami
stacjonarnymi

Pakiet minut na połączenia z
krajowymi numerami
komórkowymi*

1

2

3

Biznes Non Stop

Bez limitu

Miesięczna opłata za abonament telefoniczny przez cały Okres
Promocyjny
(zł)
4

5

12 miesięcy

24 miesiące

89,90

79,90

Bez limitu

*Dotyczy połączeń na numery T-mobile, Plus, Orange, Play

Komentarz: Pozostałe opłaty za korzystanie z abonamentu telefonicznego Biznes Non Stop naliczane zgodnie z Cennikiem Biznes Non Stop
3.

otrzymaniu rabatu po zastosowaniu, którego opłata za wybrany Pakiet przez Okres Promocyjny naliczane będą wg Tabeli 2:

Tabela 2
Poz.
1

1.

2.
3.

Pakiet
2
Biznes Non Stop + 10 Mb/s
w tym Internet
w tym telefon
Biznes Non Stop + 20 Mb/s
w tym Internet
w tym telefon
Biznes Non Stop + 50 Mb/s
w tym Internet

Miesięczna opłata za Pakiet przez cały Okres Promocyjny
(zł)
3
4
12 miesięcy

24 miesiące

129,80 zł
39,90
89,90
139,80 zł
49,90
89,90
149,80 zł
59,90

119,80 zł
39,90
79,90
129,80 zł
49,90
79,90
139,80 zł
59,90
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w tym telefon

89,90

79,90

Komentarz: Wszystkie podane przepływności to przepływności maksymalne, np. 50 Mb/s to przepływność do 50 Mb/s.

4.
otrzymaniu rabatu po zastosowaniu, którego opłata za wybrany Pakiet z Pakietem + przez Okres Promocyjny naliczane będą wg Tabeli 3:
Tabela 3
Miesięczna opłata za Pakiet przez cały Okres Promocyjny
Poz.
Pakiet
(zł)
1
2
3
4

1.

2.

3.

Biznes Non Stop + 10 Mb/s + Pakiet+
w tym Internet
w tym telefon
w tym Pakiet +
Biznes Non Stop + 20 Mb/s + Pakiet+
w tym Internet
w tym telefon
w tym Pakiet+
Biznes Non Stop + 50 Mb/s + Pakiet+
w tym Internet
w tym telefon
w tym Pakiet+

12 miesięcy

24 miesiące

138,80 zł
39,90
89,90
9,00
148,80 zł
49,90
89,90
9,00
158,80 zł
59,90
89,90
9,00

128,80 zł
39,90
79,90
9,00
138,80 zł
49,90
79,90
9,00
148,80 zł
59,90
79,90
9,00

Komentarz: W skład Pakietu + wchodzą –wirtualny fax, Netia Spot, Clip
5.

W przypadku zakupu jednego z Pakietów wymienionego w punkcie 3 lub 4 Części III Klient może zakupić stały adres IP, którego opłata przez cały Okres Promocyjny
wynosić będzie 5,00 zł.

6.
7.
8.

W trakcie trwania Umowy Klient nie może skorzystać z innych Promocji o ile Regulamin danej Promocji nie stanowi inaczej.
Po zakończeniu Okresu Promocyjnego Klient ponosi opłatę za usługi zgodnie z niniejszą ofertą Promocyjną.
Operator może skrócić Czas Trwania Promocji bez podania przyczyny.

Część IV Rozwiązanie umowy
1.

W przypadku rozwiązania Umowy zawartej na czas określony przez Klienta lub przez Operatora, z przyczyn leżących po stronie Klienta, przed upływem terminu
określonego w Umowie, Klient zostanie obciążony karą umowną/opłata wyrównawczą , w wysokości nie większej niż suma przyznanych Rabatów.
2. Kara umowna/opłata wyrównawcza naliczana będzie proporcjonalnie do okresu jaki pozostał do końca trwania Umowy, przy czym maksymalna kwota, jaka może zostać
naliczona wynosi:
2.1.
w przypadku Usługi Internetowej – 500,00 zł
2.2.
w przypadku usługi telefonicznej – usługi telefonicznej – 200,00 zł
3. W przypadku przedłużenia Umowy na czas określony kolejnych 12 Okresów Rozliczeniowych udzielone zniżki stanowią kwotę okreslona w pkt. 2 Części IV w zależności
od wybranej usługi.
Część V Postanowienia końcowe
1.
2.
a.
b.
c.

d.
3.
4.

5.

Jednemu klientowi przysługuje prawo do zawarcia maksymalnie 3 Umów o świadczenie usługi telefonicznej w taryfie Biznes Non Stop
Abonent zobowiązuje się do korzystania z usługi telefonicznej w taryfie Biznes Non Stop w sposób zgodny z Umową, Cennikiem oraz Regulaminem, w szczególności
zabronione jest:
korzystanie z usług dla celów hurtowego zakańczania/tranzytowania połączeń w sieci Petrotel i sieciach innych operatorów telekomunikacyjnych;
korzystanie z urządzeń typu PABX;
generowanie sztucznego ruchu tj. ruchu charakteryzującego się sekwencyjnym czasem połączenia do wybranego numeru lub numerów, najczęściej
wprowadzanego za pomocą generatorów ruchu, dialerów lub innych urządzeń o podobnej funkcjonalności, lub ruchu charakteryzującego się zmiennym czasem
trwania połączeń wprowadzanym w ilości masowej do jednego operatora;
używanie automatycznych systemów wywołujących oraz świadczenie usług typu „call center”.
W przypadku naruszenia wymienionych zasad Operator jest uprawniony do niezwłocznego zawieszenia świadczenia usług Klientowi oraz rozwiązania Umowy, bez
zachowania okresu wypowiedzenia.
Po zakończeniu Okresu Promocyjnego Umowa ulega automatycznemu przedłużeniu na warunkach z ostatniego Okresu Rozliczeniowego na czas określony kolejnych
12 Okresów Rozliczeniowych, chyba że Klient na co najmniej 30 dni przed datą upływu okresu obowiązywania Umowy złoży w siedzibie Operatora lub listownie
pisemne oświadczenie o braku woli przedłużenia Umowy.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy „Regulaminu świadczenia Usług Telekomunikacyjnych w sieci publicznej przez
Petrotel Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, przy ul. Chemików 7” oraz odpowiedniego dla danej usługi Cennika Operatora.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Promocji „B/T/06/2013”, akceptuję jego postanowienia oraz potwierdzam odbiór jednego egzemplarza
Regulaminu
Data i podpis Klienta________________________________
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