Szczegółowe Warunki Promocji „Internet światłowodowy i LTE dla studentów”
(obowiązuje od 18.09.2017 roku)

§ 1. Ogólne warunki Promocji
1.Niniejszy Regulamin Szczegółowe Warunki Promocji „Internet światłowodowy i LTE dla studentów” – zwany dalej Regulaminem promocji określa zasady
przyznawania Abonentom preferencyjnych warunków korzystania z usług telekomunikacyjnych.
2. Promocja „Internet światłowodowy i LTE dla studentów” – zwana dalej Promocją, organizowana jest przez Voice Net S.A. z siedzibą w Rzeszowie, ul.
Migdałowa 86, 35-232 Rzeszów, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000687915, NIP: 517-025-34-64, REGON: 180327649, kapitał zakładowy 200 000, 00 zł opłacony w całości, wykonująca
działalność telekomunikacyjną na podstawie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 7723 wydanym przez Prezesa
Urzędu Komunikacji Elektronicznej – zwaną dalej „Operatorem”.
3. Promocja trwa od 18.09.2017 r. do 31.12.2017 r. Operator zastrzega sobie prawo do przedłużenia i skrócenia obowiązującej Promocji.
4. Z Promocji może skorzystać wyłącznie Abonent będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej który w dniu podpisania umowy posiada
ważną legitymację studencką.
5. Każda ze stron niniejszej Umowy może rozwiązać Umowę z zachowaniem 3 - miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec okresu
rozliczeniowego, licząc od dnia w którym oświadczenie zostało doręczone Operatorowi. W okresie wypowiedzenia naliczane są opłaty abonentowe i opłaty za
wykonane usługi.
6. W ramach Promocji Abonent może nabyć następujące Urządzenie Abonenckie:

- dla usługi INTERNET MOBILNY LTE – modem LTE lub router,
- dla Usługi Internet światłowodowy – router,
7. Wszelkie podane ceny są cenami brutto.
8. W ramach Usługi Internet Mobilny Bez limitu, Operator udostępnia Pakiet Danych 100 GB w godzinach od 8:00 do 1:00 oraz pakiet danych 200 GB w godzinach
od 1:00 do 8:00, a po wyczerpaniu powyższych pakietów danych Operator gwarantuje nielimitowaną możliwość przesyłu danych (wysyłania i odbierania danych) z
prędkością 32 kb/s.Z chwilą gdy Abonent wykorzysta 100GB (dzień) rozpoczęte zostanie wykorzystywanie nielimitowanego pakietu danych w niższej prędkości,
nawet jeżeli cały pakiet 200 GB (noc) nie został wykorzystany. W przypadku uruchomienia przesyłu danych w niższej prędkości, Abonent zostanie poinformowany o
tym za pomocą wiadomości SMS, oraz może Doładować Limit Danych zgodnie z ofertą Operatora.

§ 2. Definicje

1. Internet Mobilny – usługa dostępu do sieci Internet świadczona w oparciu o sieć komórkową GSM.
2. Usługa Internetowa światłowodowa (Internet światłowodowy) – usługa stałego dostępu do Internetu, realizowana w oparciu o własną infrastrukturę Operatora.
3. Umowa Promocyjna – Umowa na warunkach promocyjnych określonych w niniejszych Szczegółowych Warunkach Promocji.
4. Pozostałe terminy pisane wielką literą mają znaczenie określone w Umowie oraz w Cennikach poszczególnych Usług dostępnych w ramach Promocji.

§ 3. Usługi dostępne w ramach promocji.
1. W ramach niniejszej Promocji Operator świadczy następujące Usługi:
a) Internet światłowodowy w wariancie: 144 Mb/s, 244 Mb/s,
b) Internet mobilny: LTE bez limitu,
2. Abonent na którego rzecz świadczona jest usługa telefoniczna internet LTE bez limitu: nie może: a) korzystać z usług dla celów generowania Hurtowego ruchu
telefonicznego w sieci Operatora i sieciach innych operatorów telekomunikacyjnych, b) generować ruchu do wybranego numeru/numerów z urządzeń typu
Automatyczny system wywołań /generator ruchu, c) kierowanie do/z sieci Operatora, w ramach Umowy, Hurtowego ruchu telefonicznego inicjowanego do/z sieci
innych operatorów telekomunikacyjnych, d) wykorzystywać usług telefonicznych w celach innych niż inicjowanie i odbieranie połączeń telefonicznych, e)
wykorzystywać usług do świadczenia usług Call Center i telesprzedaży, f) podłączać usługi do centrali telefonicznej. Operator zastrzega sobie, według własnego
wyboru, o którym Konsument zostanie poinformowany - prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Abonenta i obciążenie Abonenta
kosztami połączeń wg cennika dla najtańszego Abonamentu dla danego łącza w przypadku stwierdzenia powyższych naruszeń, jeżeli pomimo wezwania Abonenta
do zaniechania naruszeń i wyznaczenia mu do tego dodatkowego 7 dniowego terminu, Abonent nie zaprzestanie dokonywać naruszeń.
5. Pakietowy Internet Mobilny świadczony jest z użyciem karty SIM z której istnieje możliwość wykonywania połączeń głosowych, Stawki za połączenia komórkowe
według cennika połączeń dla taryfy GSM mobilny oszczędny: krajowe połączenia lokalne, międzystrefowe i komórkowe oraz połączenia w roamingu do strefy EEA i
0 (Unia Europejska) 0,25 zł. Krajowe SMS/MMS (do 100GB) i SMS/MMS w roamingu do strefy EEA i 0 (Unia Europejska) 0,25 zł . Krajowa Transmisja Danych i
Transmisja Danych w roamingu do strefy EEA i 0 (Unia Europejska) 0,12 zł za 100 MB.
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§ 4. Opłaty Abonamentowe i Aktywacyjne
1. W ramach niniejszej Promocji w okresie obowiązywania Umowy Promocyjnej Operator w zakresie Usługi gwarantuje obniżoną opłatę abonamentową i
aktywacyjną, wg poniższej tabeli:
Ilość minut (krajowych) /
Abonament

Gb zawartych w
Abonamencie

Cennikowa

Promocyjna

opłata
aktywacyjna

opłata
aktywacyjna

(jednorazowa)

(jednorazowa)

Cennikowa Opłata

Promocyjna opłata

abonamentowa

Abonamentowa

(miesięczna)

(miesięczna)

47,00 zł

94,00 zł

45,99 zł

1 734,24 zł

47,00 zł

104,00 zł

49,99 zł

1 878,24 zł

89,99 zł

59,99 zł

1439,01 zł

Ulga przez cały czas
trwania umowy

INTERNET ŚWIATŁOWODOWY
Internet
światłowodowy 144

144 Mb/s internetu

629,00 zł

Mb/s

Internet
światłowodowy 244
Mb/s

244 Mb/s internetu

629,00 zł

INTERNET MOBILNY
INTERNET LTE Bez
limitu GB

Bez Limitu GB

749,00 zł

29,99 zł

2. Ceny za połączenia i usługi dodatkowe znajdują się w odpowiednim do danej usługi Cenniku.

1.

§ 5. Opłaty za Urządzenia
W przypadku zawarcia Umowy w zakresie Usługi Internetowej niezbędne jest posiadanie routera, urządzenie w ramach niniejszej Promocji jest użyczane przez

2.

W przypadku zawarcia umowy w zakresie Usługi Internet Mobilny niezbędne jest posiadanie modemu. Abonent może wydzierżawić lub kupić od Operatora

Operatora na czas trwania Umowy, w cenie za Usługę Internetową. Urządzenie pozostaje własnością Operatora.
modem:

Lp.

Modem

Czynsz miesięczny

1

Modem

4,00 zł

3. Przekazanie odpowiedniego Urządzenia następuje na podstawie Protokołu Zdawczo – Odbiorczego, w którym Abonent stwierdza kompletność i sprawność
przekazywanych Urządzeń.
4. Po zakończeniu umowy Abonent zobowiązany jest zwrócić dzierżawiony router lub modem LTE na swój koszt na adres Operatora: ul. Migdałowa 86, 35-232
Rzeszów.
§ 6. Pozostałe postanowienia.
1. Cenniki Usług oferowanych w ramach Promocji dostępne są na stronie internetowej pod adresem www.voice-net.pl
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Szczegółowych Warunkach Promocji, zastosowanie mają przepisy Umowy oraz Cennika.

(podpis Abonenta)
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