PROMOCJA INTERNET „MUST-HAVE”
CZĘŚĆ I – WARUNKI PROMOCJI
1. Kontynuacja Promocji trwa od 21 grudnia 2020 do wyczerpania zapasów urządzeń objętych promocją.
2. Dostawca telekomunikacyjny zastrzega sobie prawo zakończenia Promocji po wyczerpaniu limitu bezpłatnej aktywacji lub
przed upływem terminu jej obowiązywania, bez podania przyczyny.
3. W ramach niniejszej promocji dostawca usług dostępu do Internetu gwarantuje obniżenie cen abonamentu wg. poniższych
stawek:

Nazwa usługi

Prędkość

12 m-cy

24 m-ce

NET24
NET24
NET24

do 15 Mbits/1Mbits
do 20 Mbits/1Mbits
do 20 Mbits/2Mbits

59,00 zł
69,00 zl
79,00 zł

49,00 zł
59,00 zł
69,00 zł

*Podane ceny zawierają podatek Vat 23%
* Konieczna akceptacja e-faktury

USŁUGA PROMOCYJNA ZAWIERA:
- instalację i aktywację usługi i konfigurację urządzeń dostępowych do sieci NET24 – 99,00 zł dla umów zawartych na 24 m-ce,
- instalację i aktywację usługi i konfigurację urządzeń dostępowych do sieci NET24 – 199,00 zł dla umów zawartych do 12 m-cy,
- nieodpłatne wypożyczenie urządzeń dostępowych do sieci NET24,
- brak limitu transferu, brak blokad p2p, podwojony transfer w godz. od 23:00 do 6:00,
- przyznanie ulg z tytułu obniżonego abonamentu :
dla umów zawartych na 12 m-cy kwota 1212,00 zł
dla umów zawartych na 24 m-ce kwota 1944,00 zł
4. Warunki objęte umową promocyjną mogą przechodzić na kolejne okresy w przypadku przedłużenia umowy o świadczenie
usługi dostępu do internetu.
5. Promocja „MUST-HAVE” „ dla umów zawartych na w/w warunkach nie łączy się z innymi promocjami świadczonymi w tym
okresie.
6. Warunki niniejszej promocji „MUST-HAVE” - stanowią załącznik do zawartej umowy o świadczenie usług dostępu do
internetu.
7. W przypadku wypowiedzenia przez Abonenta Umowy w trakcie jej obowiązywania, zerwania warunków umowy po stronie
Abonenta lub gdy Zink Serwis Sp. z o.o. jest zobowiązany do rozwiązania Umowy z winy Abonenta, Abonent może być
zobowiązany zgodnie z zapisem §18 Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Zink Serwis Sp. z o.o. do zwrotu
wszystkich ulg, które otrzymał przy zawieraniu umowy, a wynikających z różnicy między pełną opłatą, określoną na podstawie
Cennika Usług Zink Serwis Sp. z o.o. obowiązującego na dzień podpisania umowy, a opłatą promocyjną z jakiej Abonent
korzystał w wyniku zawartej Umowy o Dostęp do Internetu.

CZĘŚĆ II – WARUNKI SKORZYSTANIA Z PROMOCJI
1. Promocja skierowana jest do klientów, którzy złożą zlecenie na wykonanie usługi dostępu do Internetu.
2. W pozostałym zakresie świadczenie usługi dostępu do internetu odbywa się na warunkach określonych w Cenniku i
Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Zink Serwis stanowiącym odpowiednie załączniki do zawartej
umowy.
3. Brak możliwości technicznych dostawcy telekomunikacyjnego we wskazanej lokalizacji w wybranym wariancie, uniemożliwia
wykonanie usługi dostępu oraz zawarcie umowy.

CZĘŚĆ III – DEFINICJE
1. Dostawca telekomunikacyjny – należy rozumieć Zink Serwis Sp. z o.o.
2. Umowa Promocyjna – należy rozumieć Umowa o świadczenie usługi dostępu do internetu na warunkach określonych w
„MUST-HAVE”
3. Abonent – podmiot który zawarł umowę na świadczenie usług telekomunikacyjnych z Zink Serwis Sp. z o.o.
4. Ulga- różnica między pełną opłatą, określoną na podstawie cennika usług Zink Serwis Sp. z o.o. obowiązującego na dzień
podpisania umowy, a opłatą promocyjną z jakiej Abonent korzystał w wyniku zawartej umowy o dostęp do Internetu w
wysokości określonej w warunkach promocji „MUST-HAVE”.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zink Serwis Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną awarią systemu z przyczyn niezależnych
od Zink Serwis Sp. z o.o.
2. Prędkość przesyłania danych uzależniona jest od; specyfikacji routera, zasięgu sieci operatora, obciążenia stacji bazowej, siły
odbieranego sygnału a także warunków atmosferycznych.
3. Wszystkie urządzenia są pełnowartościowe i zostały objęte pełną gwarancją producenta.
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