REGULAMIN PROMOCJI „NOWY FIBER 6 m-cy”
1.
Organizatorem Promocji „NOWY FIBER 6 m-cy” jest IT Partners Telco Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Tarnogórska12, 03679 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS nr 0000239000, NIP:
5262879935, REGON: 140219684, zwaną dalej: Dostawcą - Dostawca świadczy usługi dostępu do Internetu objęte Promocją na
warunkach określonych w niniejszym dokumencie zwanym dalej: „Regulaminem Promocji”.
2.
1. Niniejszy dokument określa warunki i zasady korzystania przez Abonentów z Promocji o nazwie „NOWY FIBER 6 m-cy”, zwanej
dalej Promocją.
2. Użyte w dalszej części Regulaminu Promocji terminy oznaczają:
Okres Promocyjny – czas oznaczony (6 miesięcy), na który Abonent zawarł Umowę z Dostawcą;
Opłata Promocyjna kwota, jaką płaci Abonent za Usługę dostępu do Internetu wynikająca z Regulaminu Promocji;
Ulga – wartość odpowiadająca zmniejszeniu wysokości abonamentu i opłaty instalacyjnej, którą Abonent jest zobowiązany płacić na
podstawie Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci, w związku z zastosowaniem Opłaty Promocyjnej;
Pozostałe terminy pisane wielką literą mają znaczenie określone w Regulaminie.
3.
1. Czas Trwania Promocji: obowiązuje od dnia 28.06.2021 do odwołania.
2. Informacja o odwołaniu Promocji podana będzie na stronie internetowej www.navu.pl.
3. Odwołanie Promocji nie będzie miało wpływu na warunki umów zawartych do dnia ogłoszenia o odwołaniu Promocji, w
szczególności nie wpłynie na wysokość opłat, w tym Abonamentu uiszczanego przez Abonenta.
4. Promocja jest skierowana do osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej, którzy w okresie jej obowiązywania złożą zamówienie na Usługę dostępu do Internetu oferowaną przez Dostawcę w jednym
z wariantów udostępnionych w ramach Promocji, wskazanych w Tabeli nr 1.
5. Promocja jest skierowana do osób posiadających adres zamieszkania lub siedziby na terenie sieci NAVU w technologii FTTH na
obszarze Sandomierza. Dokładny zasięg terytorialny Promocji jest wskazany na stronie www.navu.pl.
6. Promocja jest skierowana do osób które wyrażą zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych dotyczących usług, których dotyczy
Umowa, drogą elektroniczną, na wskazany przy zawieraniu Umowy adres poczty elektronicznej oraz za pośrednictwem EBOK.
7. Klient może skorzystać z warunków określonych w Regulaminie Promocji, jeżeli istnieją techniczne możliwości uruchomienia Usługi
dostępu do Internetu w lokalizacji podanej przez Klienta.
8. Klient może skorzystać z warunków określonych w Regulaminie Promocji, jeżeli spełnia łącznie wyżej wymienione warunki oraz
jeden z poniższych:
8.1. W lokalu, w którym ma być świadczona Usługa, przez okres co najmniej 1 miesiąca przed podpisaniem Umowy, nie była
świadczona przez Dostawcę Usługa dostępu do Internetu (z wyłączeniem osób, które wcześniej nie zamieszkiwały pod adresem
wskazanym w Umowie lub z wyłączeniem Abonentów Dostawcy, którzy zwiększają swój obecny pakiet taryfowy).
lub
8.2. Klient podpisując umowę z Dostawcą na świadczenie usług dostępu do Internetu, zawrze również umowę na
świadczenie usług telekomunikacyjnych telewizji cyfrowej.
9. Klient może w trakcie trwania umowy zmienić wykupioną taryfę w ramach Promocji na podstawie pisemnego zamówienia.
Dostawca może zażądać opłacenia wszelkich zaległości z tytułu świadczenia tych usług. Klient nie może w trakcie trwania umowy
zmniejszyć wykupionego pakietu ani skrócić okresu trwania umowy.
10. Abonentowi nie przysługuje prawo do zawieszenia usług na jego wniosek w przypadku zawarcia umów z Dostawcą na
świadczenie usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu i telewizji cyfrowej.
11. W przypadku, gdy Klient już korzystał lub korzysta z usług świadczonych przez Dostawcę, to przed podpisaniem Umowy na
warunkach określonych w Regulaminie Promocji, Dostawca może zażądać opłacenia wszelkich zaległości z tytułu świadczenia tych
usług. Niespełnienie tego warunku nie uprawnia Klienta do ubiegania się o zawarcie Umowy na zasadach określonych w Promocji.
4.
1. Przedmiotem Promocji jest wprowadzenie miesięcznej Opłaty Promocyjnej za korzystanie z Usług dostępu do Internetu w taryfach
wskazanych w Tabeli nr 1 o prędkościach „pobierania do” / „wysyłania do”: 50 Mb/s / 5 Mb/s lub 100 Mb/s / 10 Mb/s lub 200
Mb/s / 20 Mb/s lub 300 Mb/s / 30 Mb/s przy zawarciu Umowy na Okres Promocyjny 6 miesięcy.
(Uwaga: korzystanie w pełni z dostarczanych prędkości przez Dostawcę w sieci Navu zależy od ustawień i możliwości
technicznych urządzeń Abonenta, takich jak prędkość karty sieciowej w komputerze).
1. TABELA 1. CENNIK USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU W RAMACH PROMOCJI:
Abonament przy Umowie
Prędkość pobierania
Taryfa:
Prędkość wysyłania do:
na 6 miesięcy
do:
NOWY FIBER 6 m-cy 50
50 Mb/s
5 Mb/s
35,00 zł
NOWY FIBER 6 m-cy 100
100 Mb/s
10 Mb/s
45,00 zł
NOWY FIBER 6 m-cy 200
200 Mb/s
20 Mb/s
55,00 zł
NOWY FIBER 6 m-cy 300
300 Mb/s
30 Mb/s
65,00 zł
2. Przedstawione w Tabeli 1 ceny Abonamentu miesięcznego obejmują ulgę z tytułu aktywnej usługi e-faktury. W przypadku wyboru
przez Abonenta faktury w formie papierowej do kwoty Abonamentu miesięcznego wskazanego w Tabeli 1 zostanie doliczona kwota
5,01 zł brutto.
3. Opłata Promocyjna za korzystanie z Usług dostępu do Internetu w taryfach wskazanych w Tabeli nr 1 podlega rabatowi -9,00 zł

brutto od abonamentu miesięcznego dla klientów, którzy zawarli umowy z Dostawcą na świadczenie usług telekomunikacyjnych
dostępu do Internetu i telewizji cyfrowej. Rabat przyznawany jest w okresie obowiązywania umowy na telewizję cyfrową i naliczany
od kolejnego pełnego okresu rozliczeniowego ( dla klientów, którzy podpiszą umowę na internet i telewizję cyfrową tego samego dnia
– rabat naliczany jest od dnia podpisania umów ).
4. W ramach Promocji – Abonent zostanie podłączony do sieci NAVU w technologii FTTH według opłat jednorazowych wskazanych w
Tabeli nr 2
TABELA 2. OPŁATA JEDNORAZOWA W RAMACH PROMOCJI:
Opłata instalacyjna przy
Taryfa:
Prędkość pobierania do:
Prędkość wysyłania do:
umowie na
6 miesięcy:
NOWY FIBER 6 m-cy 50
50 Mb/s
5 Mb/s
49,00 zł
NOWY FIBER 6 m-cy 100
100 Mb/s
10 Mb/s
1,00 zł
NOWY FIBER 6 m-cy 200
200 Mb/s
20 Mb/s
1,00 zł
NOWY FIBER 6 m-cy 300
300 Mb/s
30 Mb/s
1,00 zł
5. Dostawca na warunkach określonych w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci udostępni Abonentowi w
ramach niniejszej Promocji bezpłatnie Sprzęt niezbędny do świadczenia Usługi dostępu do Internetu, który pozostaje własnością
Dostawcy.
5.
1. Promocja wiąże się z przyznaniem Ulgi w zakresie miesięcznego Abonamentu i opłaty instalacyjnej (w stosunku do oferty
podstawowej określonej w Cenniku Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych) w wysokości określonej w tabeli nr 3 poniżej:
TABELA 3. OPŁATA WYRÓWNAWCZA, (ULGA):
Taryfa

NOWY FIBER 6 m-cy 50
NOWY FIBER 6 m-cy 100
NOWY FIBER 6 m-cy 200
NOWY FIBER 6 m-cy 300

Miesięczna kwota ulgi
Ulga abonamentowa
abonamentu przy umowie na łącznie przy umowie na
6 miesięcy
6 miesięcy

34,00zł

170,00zł

Ulga w opłacie
instalacyjnej przy umowie
na
6 miesięcy

SUMA ULG przy
umowie na 6
miesięcy

301,00zł

471,00zł

349,00zł

519,00zł

2. Ulga w opłacie instalacyjnej naliczana w przypadku nowych Abonentów.
3. Miesięczna kwota ulgi nie obejmuje rabatu określonego w 4.3. powyżej. W przypadku przyznania rabatu miesięczna
kwota ulgi wskazana w Tabeli 3 zostanie powiększona o kwotę 9,00 zł brutto
4. Miesięczna kwota ulgi wskazana w Tabeli 3 obejmuje ulgę z tytułu aktywnej e-faktury. W przypadku wyboru przez
Abonenta faktury w formie papierowej miesięczna kwota ulgi wskazana w Tabeli 3 zostanie pomniejszona o kwotę 5,01 zł
brutto.
6.
1. Abonentowi, który nie skorzysta z uprawnienia do złożenia oświadczenia o braku woli przedłużenia Umowy, po przekształceniu się
Umowy na czas nieoznaczony naliczana będzie opłata dla wybranej przez niego w Umowie lub zmienionej później taryfy według ceny
jaką miał w ostatnim miesiącu obowiązywania okresu promocyjnego.
2. W przypadku rozwiązania Umowy przez Dostawcę z winy Abonenta lub jej rozwiązania przez Abonenta przed upływem okresu na
jaki Umowa została zawarta, Dostawca ma prawo żądać od Abonenta z tytułu wcześniejszego rozwiązania Umowy, kary w wysokości
udzielonej Abonentowi ulgi, pomniejszonej o proporcjonalną wartość ulgi za okres świadczenia usługi od dnia zawarcia Umowy do
dnia rozwiązania Umowy.
7.
Do świadczenia Usługi dostępu do Internetu w ramach umowy zawartej na warunkach Promocji zastosowanie mają postanowienia
zawarte w regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną portalu: http://www.navu.pl, Regulaminie świadczenia usług
telekomunikacyjnych w sieci oraz Cenniku Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych, o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.
8.
Promocja „NOWY FIBER 6 m-cy” może łączyć się z innymi promocjami, o ile ich odrębne regulaminy nie stanowią inaczej.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią niniejszego Regulaminu Promocji i akceptuję jego postanowienia.

Poświadczam spełnianie warunków udziału w promocji: _______________________
Przedstawiciel Dostawcy
Data i podpis Abonenta: ______________

