JZ2010

REGULAMIN PROMOCJI VECTRA S.A.
"OFERTA – KONFIGURATOR DTV Z MOBILNYM INTERNETEM” (JZ2010)
§1
Definicje
DOSTAWCA USŁUG – VECTRA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni 81-525, przy Al. Zwycięstwa 253, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym
Gdańsk– Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000089460, NIP: 586-20-40-690, kapitał zakładowy/wpłacony 331.682.590,00 zł.
PROMOCJA – kampania promocyjna prowadzona przez DOSTAWCĘ USŁUG pod hasłem "OFERTA – KONFIGURATOR DTV Z MOBILNYM
INTERNETEM”, na warunkach i w terminach określonych w niniejszym REGULAMINIE.
PAKIET PEŁNOPŁATNY – wszystkie pakiety Telewizji Kablowej oferowane przez DOSTAWCĘ USŁUG z wyjątkiem pakietów stalowy, mini.
OKRES ZOBOWIĄZANIA – Okres, w którym Abonent, zobowiązuje się do korzystania z Usług świadczonych przez Dostawcę Usług, związany z
przyznaną mu ulgą.
PAKIET WYŻSZY / NIŻSZY – Usługa telewizji kablowej obejmująca większą / mniejszą ilość programów oferowanych przez Dostawcę Usług lub
Usługa dostępu do Internetu o szybszym / wolniejszym transferze danych lub Usługa Telefoniczna o większej / mniejszej ilości dostępnych w jej
ramach minut.
§2
Czas trwania PROMOCJI
PROMOCJA trwa od dnia 23 sierpnia 2010 roku do 31 stycznia 2011 roku.
§3
Udział w PROMOCJI
Z warunków PROMOCJI mogą skorzystać pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkałe w zasięgu sieci na obszarach których, ze względów
technicznych możliwe jest korzystanie z usług, które w dniu przystąpienia do PROMOCJI:
1.
Nie zalegają względem DOSTAWCY USŁUG z płatnościami z jakiegokolwiek tytułu
2.
W wyniku zawarcia Umowy w okresie niniejszej PROMOCJI staną się Abonentami korzystającymi z co najmniej trzech usług, wybranych z
poniższych opcji – punkt A lub B punkt, z zastrzeżeniem że w wyniku zawarcia tej umowy nie nastąpi przejście Abonenta na korzystanie z
Pakietu niższego w żadnej z usług z których dotychczas korzystał.
§4
Ulgi dla Abonenta
Ulgi w PROMOCJI dla wszystkich jej Uczestników określonych w §3 REGULAMINU PROMOCJI, którzy w czasie trwania PROMOCJI podpiszą
Umowę na ofertę łączoną, zawierającą zgodnie z wyborem Uczestnika trzy lub cztery usługi świadczone przez DOSTAWCE USŁUG (paczka):

A) OFERTA „KONFIGURATOR Z MOBILNYM INTERNETEM” – OKRES ZOBOWIĄZANIA 24 miesiące
Internet Mobilny
•
2 GB
29,90 zł

•

4 GB
39,90 zł

•

10 GB
59,90 zł

•

Platynowy
60 zł

•

VIP

Telewizja

•

Złoty
50 zł

130 zł

Telefon

•

Plan 150
25 zł

•

Plan 500
45 zł

•

Plan 2000
70 zł

Osiem Mb

•

Szesnaście Mb

•

Dwadzieścia cztery Mb

Internet
•

50 zł

55 zł

70 zł

Łączna wysokość miesięcznych Opłat Abonamentowych za korzystanie z Usług wynosi: …………………………………………. zł.

Wybieram Aparat telefoniczny przewodowy / bezprzewodowy

1

Wybieram pierwszy, pełny miesiąc za 1,22 zł brutto.

B) OFERTY SPECJALNE

MOBILNY
INTERNET

INTERNET

PAKIET
TELEWIZJA

Abonament
MOBILNY
INTERNET

Abonament
INTERNET

Abonament
TELEWIZJA

Abonament
PACZKA

Okres
Zobowiązania

1.

1GB

Dwa 2 Mb

Złoty

19,90

35,00

45,00

99,90

24 miesięcy

2.

1GB

Osiem 8 Mb

Złoty

19,90

45,00

45,00

109,90

24 miesięcy
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Świadczenie Usług w ramach Promocji rozpoczyna się z dniem aktywacji nowej Usługi lub Usług i od tego dnia naliczane są Opłaty
Abonamentowe oraz opłaty za wykonane rozmowy telefoniczne.
W przypadku korzystania z Internetu Mobilnego - aktywacja karty SIM powoduje automatyczne zasilenie karty dodatkowym limitem
danych 100 MB.
W przypadku korzystania z Internetu Mobilnego - promocyjna Opłata Abonamentowa zgodnie z wybranym pakietem danych naliczana
będzie od dnia wydania karty SIM, chyba, że Abonent korzysta z Oferty „Wypróbuj i kup” .
Opłaty Abonamentowe określone §4 obowiązują Uczestników Promocji przez 24 miesiące, z zastrzeżeniem §5 pkt.1, §8 pkt.2 oraz §6 pkt.1
Opłaty Abonamentowe określone w §4 obowiązują Uczestników Promocji w okresie kolejnych 6 miesięcznych OKRESÓW ZOBOWIĄZANIA
z zastrzeżeniem §6 pkt. 2 oraz §8 pkt.2.
Uczestnicy Promocji dodatkowo uzyskają:
a.
b.

7.
8.

9.

1

1

Opłatę 59,00 zł brutto / 79,00 zł brutto łącznie za aktywację wszystkich wybranych usług wchodzących w skład wybranego
przez Uczestnika Promocji zestawu usług (paczki).
Opłatę 1zł brutto za wykonanie instalacji przyłącza (może wystąpić tylko jedna opłata za wykonanie instalacji).

W przypadku odbioru aparatu - aparaty telefoniczne wydawane są promocyjnie do wyczerpania zapasów.
Uczestnicy Promocji korzystający z Zestawu do odbioru telewizji cyfrowej HD, dodatkowo uzyskują opłaty:
Dla abonentów pakietu:

Opłata miesięczna (dzierżawa)

Aktywacja (jednorazowa)

Platynowy
Złoty

w abonamencie
w abonamencie

49,00 zł brutto
49,00 zł brutto

Uczestnicy Promocji korzystający z Zestawu do odbioru telewizji cyfrowej HD PVR, dodatkowo uzyskują opłaty:
Dla abonentów pakietu:

Opłata miesięczna (dzierżawa)

Aktywacja (jednorazowa)

Platynowy

9,90 zł brutto

99,00 zł

Złoty

9,90 zł brutto

99,00 zł / 175,00 zł

4

10. Opłata abonamentowa za „Pakiet minut komórkowych 10” zawarta jest w opłacie abonamentowej za wybraną Usługę Telefoniczną przez
okres 6 miesiecy (dla umów na 12 miesięcy) oraz przez okres 9 miesięcy (dla umów na 24 miesiące). Po tych okresach opłata abonamentowa
za usługę „Pakiet minut komórkowych 10” pobierana będzie zgodnie z cennikiem usług. Klient ma możliwość rezygnacji z tego Pakietu w
każdym czasie.
Abonent rezygnuje z Usługi „Pakiet minut komórkowych 10” w dniu podpisania Umowy Abonenckiej
§5
Oferta „Wypróbuj i Kup”
5

W PRZYPADKU KORZYSTANIA Z INTERNETU MOBILNEGO - ABONENT KORZYSTA Z OFERTY „WYPRÓBUJ I KUP” :
1)

2)
3)

4)
5)

W okresie 10 pierwszych dni od daty wydania karty SIM Abonentowi przysługuje prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, za
pisemnym powiadomieniem Dostawcy Usług skutecznym na koniec miesiąca, bez konsekwencji, o których mowa w §6 pkt. 4, chyba że
Abonent w tym okresie zasili konto Pakietem danych w wysokości 1GB. W tym przypadku Abonent traci prawo do rozwiązania umowy
bez konsekwencji finansowych opisanych w §6 pkt. 4.
W przypadku rozwiązania Umowy w trybie opisanym w pkt.1 – Abonent zobowiązuje się do zawarcia Umowy na zasadach promocji
"OFERTA – KONFIGURATOR DTV” bez Usługi Mobilnego Internetu ale z zachowaniem zakresu Usług pozostałych.
W przypadku rozwiązania Umowy na zasadach określonych w pkt. 1 powyżej Abonent zobowiązany jest do zwrotu modemu oraz karty
SIM wraz z opakowaniem w stanie nienaruszonym. Stan nienaruszony oznacza, że modem oraz karta SIM nie noszą śladów zniszczeń
oraz posiadają wszystkie elementy i nadruki.
W okresie pierwszych 10 dni od daty pierwszej aktywacji Usługi Mobilnego Internetu Abonentowi przysługuje do wykorzystania limit
100 MB danych. Po okresie 10 dni od wydania karty SIM Dostawca Usług zasili konto Abonenta wybranym Pakietem.
Promocyjna Opłata Abonamentowa zgodnie z wybranym Pakietem danych naliczana jest po upływie 10 dni od dnia wydania karty SIM.
ABONENT NIE KORZYSTA Z OFERTY „WYPRÓBUJ I KUP” (§ 5 pkt. 1-4 nie stosuje się)

1.

2.

§6
Zobowiązania uczestnika PROMOCJI
Warunkiem przyznania ulg określonych w §4 niniejszego REGULAMINU jest zobowiązanie się Uczestnika Promocji do pozostania
Abonentem DOSTAWCY USŁUG w zakresie wybranego zgodnie z §4 zestawu usług przez okres 24 kolejnych, pełnych miesięcy od dnia
aktywacji (OKRES ZOBOWIĄZANIA), zgodnie z wyborem abonenta, z zastrzeżeniem §5 pkt. 1.
OKRES ZOBOWIAZANIA ulega cyklicznemu przedłużeniu na czas określony 6 miesięcy, liczonych od dnia upływu poprzedniego OKRESU
ZOBOWIĄZANIA. Promocyjna opłata abonamentowa obowiązuje w kolejnych OKRESACH ZOBOWIĄZANIA.
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3.
4.

5.
6.

7.
8.

1.

Abonentowi przysługuje prawo rozwiązania Umowy Abonenckiej skutecznym na ostatni dzień każdego OKRESU ZOBOWIĄZANIA, za
wypowiedzeniem złożonym nie później niż na 1 miesiąc przez zakończeniem OKRESU ZOBOWIĄZANIA.
W przypadku rozwiązania Umowy Abonenckiej przed upływem OKRESU ZOBOWIĄZANIA wskazanego w ustępie 1 lub 2 niniejszego
paragrafu, w trybie przewidzianym §6 Umowy dot. rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia przez DOSTAWCĘ USŁUG oraz pkt. 11.6
Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez VECTRA S.A., Uczestnik Promocji zobowiązany będzie do zwrotu kwot
wynikających z przyznanych mu ulg opisanych w § 4, pomniejszonych o proporcjonalną ich wartość za okres od dnia zawarcia umowy na
zasadach niniejszej promocji, do dnia jej rozwiązania.
Wysokość kwoty z tytułu zwrotu przyznanej ulgi obliczane będzie według następującego wzoru: Wysokość kwoty = równowartość całej ulgi
x liczba pełnych miesięcy pozostałych do końca Okresu Zobowiązania / liczba miesięcy Okresu Zobowiązania.
Równowartość całej ulgi - oznacza kwotę stanowiącą sumę ulg udzielonych abonentowi na dzień zawarcia umowy, wyrażającą się w różnicy
między ceną usługi wynikającą z Cennik, a ich ceną promocyjną oferowaną Abonentowi przez Dostawcę Usług. Upust może dotyczyć w
szczególności: Opłaty za wykonanie instalacji przyłącza, Opłaty za wykonanie aktywacji przyłącza, Opłaty abonamentowej.
Obowiązek zwrotu ulg nie dotyczy przypadków, w których przepisy prawa uprawniają Abonenta do rozwiązania umowy bez obowiązku
zwrotu ulgi przyznanej w związku z zawarciem umowy.
W przypadku utraty pracy przez Abonenta, wykazanej Dostawcy usług świadectwem pracy wskazującym, że rozwiązanie stosunku pracy
nastąpiło z powodów leżących po stronie zakładu pracy, Abonentowi przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym,
a Dostawca Usług nie będzie dochodził w takim przypadku roszczeń opisanych w pkt. 4 niniejszego paragrafu z tytułu jednostronnego
rozwiązania umowy przez Abonenta przed upływem Okresu zobowiązania wskazanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu.
§7
Faktury elektroniczne (e-faktura)
W przypadku zawarcia Umowy na zestaw usług (paczka) Abonent może wyrazić zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur za usługi
telekomunikacyjne świadczone przez Dostawcę Usług w formie elektronicznej.
Deklaracja dotycząca otrzymywania e-faktury:
wyrażam zgodę

2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

nie wyrażam zgody

Faktury będą dostępne na stronie www.vectra.pl w sekcji „elektroniczna faktura”, po uprzednim zalogowaniu przez Uczestnika Promocji.
Informacja o wystawieniu faktury elektronicznej obędzie każdorazowo przesyłana przez Dostawcę Usług na wskazany przez Abonenta
adres e-mail.
Abonent może cofnąć zgodę, o której mowa w pkt.1 niniejszego paragrafu, wyłącznie w formie pisemnej, w dowolnym czasie korzystania z
usług na warunkach promocyjnych, przy czym cofnięcie zgody na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej oznaczać będzie
rezygnację z ulg wskazanych w §4 pkt. 6.
W przypadku cofnięcia przez Abonenta zgody na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej, wystawianie i przesyłanie faktur
odbywać się będzie na zasadach określonych w Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych.
W przypadku rozwiązania Umowy Abonenckiej w zakresie świadczenia usługi Dostępu do Internetu wystawianie i przesyłanie faktur nadal
będzie odbywać się w formie elektronicznej, chyba że Uczestnik Promocji cofnie zgodę.
§8
Postanowienia Końcowe
Niniejszy REGULAMIN PROMOCJI jest regulaminem szczególnym w stosunku do Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych i
odnosi się tylko do tej promocji.
Dostawca usług zastrzega sobie prawo do zmian Opłat Abonamentowych określonych w §4.
Dostawca usług zastrzega sobie zmianę parametrów technicznych Usługi Dostępu do Internetu.
O zmianach, o których mowa w pkt. 2 i 3 niniejszego paragrafu i terminie ich wprowadzenia, Dostawca Usług poinformuje pisemnie
Abonenta, z wyprzedzeniem czasowym obejmującym co najmniej jeden okres rozliczeniowy.
Jeżeli Abonent nie poinformuje Dostawcy Usług we wskazanym terminie o odmowie przyjęcia zmian, o których mowa w pkt.2 i 3
niniejszego paragrafu przyjmuje się, że zmiany akceptuje.
Abonentowi przysługuje prawo odmowy przyjęcia obu zmian o których mowa w pkt. 2 i 3 niniejszego paragrafu lub cofnięcia zgody na te
zmiany, w każdym dniu OKRESU ZOBOWIĄZANIA. Oświadczenie w tej sprawie może zostać złożone Dostawcy Usług w dowolnej formie.
W tym przypadku Dostawca Usług rozpocznie świadczenie Usług na warunkach obowiązujących w dniu podpisania umowy na warunkach
promocyjnych.
We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym REGULAMINEM mają zastosowania odpowiednie postanowienia Regulaminu
Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych, przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy regulujące działalność w dziedzinie telekomunikacji.
DOSTAWCA USŁUG zastrzega sobie w trakcie obowiązywania PROMOCJI możliwość zmiany czasu obowiązywania PROMOCJI
określonego w §2.
Niniejszy REGULAMIN nie wyłącza możliwości podpisania UMOWY ABONENCKIEJ z DOSTAWCĄ USŁUG na zasadach ogólnych.
Każdy z Uczestników Promocji oświadcza, że zapoznał się z treścią REGULAMINU oraz akceptuje warunki w nim zawarte. Odpowiednie
zobowiązania, o których mowa w niniejszym REGULAMINIE Uczestnik Promocji potwierdzi własnoręcznym podpisem złożonym na
egzemplarzu niniejszego REGULAMINU.
.....................................................
DOSTAWCA USŁUG

......................................................
ABONENT (data i czytelny podpis)

1) Niepotrzebne skreślić
2) Opłaty za aktywację przy umowie z 24 oraz 36 miesięcznym Okresem Zobowiązania
3) Opłaty za aktywację przy umowie z 12 miesięcznym Okresem Zobowiązania
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4) Dotyczy Ofert specjalnych
5) Abonentowi przysługuje prawo jednokrotnego skorzystania z oferty „Wypróbuj i kup”.
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