
 
  

 

Załącznik nr 3 – Regulamin promocji „SZYBKI INTERNET NGA” 
 

Promocja obowiązuje od 10.09.2015 do odwołania 
 

1. Niniejszy Regulamin Promocji określa szczególne, promocyjne warunki korzystania i świadczenia Usług 
telekomunikacyjnych przez Scoon Hardware Lab Krzysztof Skuneczny na rzecz Abonenta. W zakresie 
nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie mają warunki świadczenia Usług określone w Umowie i 
Regulaminie. Wszelkie określenia pisane wielką literą zdefiniowane są w Regulaminie.  

 
2. Aby skorzystać z oferty promocji objętej niniejszym Regulaminem Promocji należy łącznie spełniać następujące 

warunki:   
a) nie zalegać względem Operatora z płatnościami z jakiegokolwiek tytułu,  

 
b) zawrzeć Umowę o świadczenie Usługi Dostępu do Internetu świadczonej drogą kablową w ramach jednego z 

określonych w niniejszym Regulaminie Promocji Pakietów (Tabela 2) na czas oznaczony 24 miesiące,  
 

c) nie pozostawać w stosunku cywilnoprawnym z Operatorem polegającym na świadczeniu usług 
telekomunikacyjnych przez Operatora.  

 
3. W ramach promocji Operator oferuje ulgi:  

w Opłacie aktywacyjnej:  

Opłata aktywacyjna bez ulgi dla 
usługi Dostępu do Internetu 

 
Rodzaj dzierżawionego urządzenia 
przez Operatora w ramach umowy 

 

Opłata aktywacyjna w przypadku  
Umowy zawartej na 24 miesiące 

299,00 zł z VAT GPON ONT 4xRJ45, VoIP 2xRJ11, WiFi 147,00 zł z VAT (ulga: 152,00 zł z VAT) 

299,00 zł z VAT GPON ONT 1xRJ45 96,00 z VAT (ulga: 203,00 z VAT) 

 Tabela 1 
 

 w Opłatach abonamentowych: 

Pakiet Usługi Dostępu  
do Internetu 

Opłata abonamentowa 
bez ulgi 

Opłata abonamentowa 
w przypadku Umowy 

zawartej na 24 miesiące 
 

FTTH 45 Mb  125,00 zł z VAT 48,00 zł z VAT (łączna ulga: 1848,00 zł z VAT) 
 

 

FTTH 65 Mb  135,00 zł z VAT 57,00 zł z VAT (łączna ulga: 1872,00 zł z VAT)  

FTTH 125 Mb  165,00 zł z VAT 96,00 zł z VAT (łączna ulga: 1656,00 zł z VAT)  

 Tabela 2 

 

4. Na czas określony w niniejszym Regulaminie Promocji Pakietów (Tabela 2) dzierżawi nieodpłatnie w ramach 

abonamentu urządzenie dostępowe o wartości: 

Typ urządzenia Wartość urządzenia: 

GPON ONT 4xRJ45, VoIP 2xRJ11, WiFi / GPON ONT 1xRJ45* 399,00 zł z VAT / 299,00 z VAT* 

       * niepotrzebne skreślić 
 
 Tabela 3 

5. W przypadku:  
 

a) rozwiązania przez Abonenta lub rozwiązania przez Operatora z przyczyn leżących po stronie Abonenta 
Umowy przed upływem okresu, na jaki została ona zawarta, lub  

 
b) zmiany wybranego Pakietu na Pakiet o niżej Opłacie abonamentowej przed upływem okresu, na jaki Umowa 

została zawarta,  
 

Abonent zobowiązany jest do zwrotu na rzecz Operatora udzielonych mu ulg w wysokości pomniejszonej 
proporcjonalnie o wartość ulgi za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania lub zmiany Pakietu na 
niższy. 

 
6. Jeśli udzielenie ulgi wiąże się z zawarciem Umowy o świadczenie łącznie kilku Usług, wówczas w przypadku 

rozwiązania przez Abonenta lub rozwiązania przez Operatora z przyczyn leżących po stronie Abonenta Umowy w 
zakresie choćby jednej z Usług objętych tą Umową, przed upływem okresu na jaki Umowa została zawarta, 
Abonent:  

 
a) zobowiązany jest do zwrotu ulgi w zakresie Opłaty aktywacyjnej w wysokości obliczonej zgodnie z treścią ust. 

4 powyżej,  
 

b) zobowiązany jest do zwrotu ulgi w zakresie Opłaty abonamentowej za Usługę w zakresie której Umowa 
została rozwiązana, w wysokości obliczonej zgodnie z treścią ust. 4 powyżej.   

7. Oferta objęta niniejszym Regulaminem Promocji jest ważna do odwołania.  
 

8. Oferta objęta niniejszym Regulaminem Promocji nie może być łączona z innymi ofertami promocyjnymi Operatora. 
 


