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REGULAMIN PROMOCJI „NOWE, NIŻSZE CENY”

1. Organizatorem  promocji  „Nowe,  niższe  ceny”  jest  Cybernet  WMW  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w
Zabierzowie,  ul.  Willowa  11,  NIP:  5130260357  zwany  dalej  Dostawcą,  Dostawcą  Usług  lub
CYBERNET WMW.

2. Promocja trwa od 1.06.2016 r. do odwołania.

3. Promocja skierowana jest do Abonentów, którzy w okresie obowiązywania promocji podpiszą umowę
o świadczenie  usług telekomunikacyjnych w sieci  Cybernet  WMW na czas określony 12 lub 24
miesiące w ramach usługi telefonicznej.

4. W  ramach  niniejszej  promocji,  Dostawca  Usług  obniża  opłatę  abonamentową  dla  usług
telefonicznych Telefon ECO z 29,99 zł brutto, MINI 100 z 54,99zł brutto, MIDI 250 z 79,99zł brutto,
MAXI 500 z 99,99zł brutto na niższą oraz obniża opłatę aktywacyjną dla usług telefonicznych z 299
zł brutto na niższą, odpowiednio wg Tab. 1 i Tab. 2:

Tab  1.  Opłaty  aktywacyjne,  miesięczne  opłaty  abonamentowe  i  ulgi  dla  Klientów,  którzy   NIE
posiadają usługi dostępu do Internetu w sieci CYBERNET WMW w dniu podpisania umowy na usługi
telefoniczne.

Umowa na 24 miesiące Umowa na 12 miesięcy

Opcja
usługi

Opłata
aktywacyjna
(zł brutto)

Opłata
abonamentowa

(zł brutto)

Łączna wartość
przyznanych ulg

Opłata
aktywacyjna
(zł brutto)

Opłata
abonamentowa

(zł brutto)

Łączna wartość
przyznanych ulg

ECO 69,00 9,99 710,00 99,00 14,99 380,00
MINI 100 39,00 24,99 980,00 69,00 29,99 530,00

MIDI 250 19,00 39,99 1240,00 39,00 44,99 680,00

MAXI 500 9,00 49,99 1490,00 19,00 54,99 820

Tab 2.  Opłaty aktywacyjne, miesięczne opłaty abonamentowe i ulgi  dla Klientów, którzy  zawrą
umowę na usługę telefoniczną równocześnie z umową lub aneksem na usługę dostępu do Internetu
w sieci CYBERNET WMW lub którzy posiadają usługę dostępu do Internetu w sieci CYBERNET WMW
w dniu podpisania umowy na usługi telefoniczne.

Umowa na 24 miesiące Umowa na 12 miesięcy

Opcja
usługi

Opłata
aktywacyjna
(zł brutto)

Opłata
abonamentowa

(zł brutto)

Łączna wartość
przyznanych ulg

Opłata
aktywacyjna
(zł brutto)

Opłata
abonamentowa

(zł brutto)

Łączna wartość
przyznanych ulg

ECO 1,00 9,99 778,00 1,00 14,99 478,00
MINI 100 1,00 24,99 1018,00 1,00 29,99 598,00

MIDI 250 1,00 39,99 1258,00 1,00 44,99 718,00

MAXI 500 1,00 49,99 1498,00 1,00 54,99 838,00
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5. Umowa na czas określony uważana będzie za przedłużoną na czas nieokreślony, o ile Abonent nie
wyrazi  innego oświadczenia  woli  w terminie  co najmniej  30  dni  przed  upływem okresu,  na jaki
Umowa  została  zawarta.  Wysokość  opłat  abonamentowych  pozostanie  bez  zmian,  czyli  będzie
zgodna z Tab 1 i Tab 2 pkt. 4 niniejszego Regulaminu. W przypadku, gdy Umowa została zawarta
lub przeszła na czas nieokreślony, może być rozwiązana przez każdą ze Stron w każdym czasie, z
zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec Okresu rozliczeniowego,
następującego po okresie, w którym wypowiedzenie zostało doręczone drugiej stronie.

6. Abonent może skorzystać z promocji, jeżeli: 
• istnieją  warunki  techniczne  na  podłączenie  lokalizacji  wskazanej  przez  Abonenta  i  jest

możliwość świadczenia wybranej przez Abonenta usługi w tej lokalizacji.  Jeżeli  wcześniej
zawarto umowę promocyjną, a nie ma możliwości świadczenia jej w lokalizacji Abonenta,
umowa  ulega  wygaśnięciu  bez  przysługujących  jakichkolwiek  roszczeń  z  tego  tytułu
klientowi

• nie zalega z opłatami na rzecz CYBERNET WMW

7. Po zawarciu umowy promocyjnej z Dostawcą, Abonent w czasie jej obowiązywania może zmienić
opcję usługi na inną, dostępną w niniejszej promocji na podstawie stosownego Aneksu, począwszy
od nowego okresu rozliczeniowego. Opłaty za powyższą zmianę są następujące:

• zmiana na usługę o wyższym miesięcznym abonamencie, niż usługa która została wybrana
w czasie zawierania umowy promocyjnej – bezpłatnie

• zmiana na usługę o niższym miesięcznym abonamencie, niż usługa która została wybrana
w czasie zawierania umowy promocyjnej – 49,99zł (brutto)

8. W przypadku jednostronnego rozwiązania umowy promocyjnej przez Abonenta lub przez Dostawcę,
z winy Abonenta, lub wygaśnięcia umowy promocyjnej z przyczyn określonych w regulaminie przed
zakończeniem  terminu  jej  obowiązywania,  Abonent  zobowiązany  będzie  do  zwrotu  kwot
wynikających z przyznanych mu ulg określonych w  Tab. 1 i Tab. 2 pkt. 4 niniejszego Regulaminu,
pomniejszonych  o  proporcjonalną  ich  wartość  za  okres  od  dnia  zawarcia  Umowy  do  dnia  jej
rozwiązania.  Powyższa  opłata  będzie  naliczana  w  przypadku  rozwiązania  Umowy  w  okresie
pierwszych 12/24 miesięcy obowiązywania Umowy, w zależności od wariantu Umowy wybranego
przez  Abonenta.  Opłata  ta  nie  podlega  podatkowi  VAT.  Abonent  będzie  zobowiązany  do  jej
uiszczenia w terminie wskazanym przez Dostawcę w nocie obciążeniowej.
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