Regulamin promocji 
„Światłoczuła”
1.
2.
3.

4.

Organizatorem promocji 
„Światłoczuła”, 
jest Spółka Cywilna Audio Systems Operator Sieci Internetowej multiNET Internet Solutions
zwana dalej „multiNET”.
Promocja obowiązuje od dnia 1 marca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
Promocja jest skierowana do Klientów lub Abonentów, którzy w okresie jej trwania:
a) złożą zamówienie na usługę 
Optix w miejscu zamieszkania lub siedzibie działalności gospodarczej w opcjach i wariantach objętych
Promocją, określonych w tabelach 1 i 2 niniejszego regulaminu, lub
b) złożą zamówienie na 
kontynuację usługi Optix na warunkach promocji określonych w niniejszym regulaminie jeśli do końca obecnej
umowy nie zostało więcej niż 3 miesiące, ponadto
c) spełniają warunki określone w ust. 6.
Promocja polega na:
a) obniżeniu opłaty aktywacyjnej dla usług 
Optixz 199,00 złdo wysokości zgodnie z tabelą nr 1:

Okres umowy

Kwota aktywacji dla nowych klientów

24 miesiące
36 miesięcy

Kwota aktywacji dla klientów kontynuujących usługę

69 zł
-

0 zł
0 zł

b) obniżeniu miesięcznej opłaty abonamentowej za korzystanie z usługi Optixw opcjach określonych zgodnie z tabelą nr 2:

Pakiet

Optix 100
Optix 250
Optix 500

Pasmo DL
Mb/s

Kwota miesięcznego
abonamentu przy
umowie
bezterminowej

Ilość miesięcy
z dodatkowym
rabatem przy umowie
na
24 / 36miesięcy

Kwota miesięcznego
abonamentu przy umowie
terminowej w miesiącach
z dodatkowym rabatem

Kwota miesięcznego
abonamentu przy umowie
terminowej

100/10
250/20
500/30

79 zł
99 zł
119 zł

1/2
2/4
3/6

19,90 zł
34,90 zł
49,90 zł

49,90 zł
69,90 zł
89,90 zł

oraz
c) Użyczeniu w ramach opłat, określonych w tabeli 1, terminala sieciowego w technologii światłowodowej (sprzęt) na okres
obowiązywania umowy zawartej w ramach Promocji.
d) Możliwości zakupu „małego gadżetu” w obniżonej cenie z 99 zł do kwoty 1 zł pod warunkiem, że Abonent nie skorzysta z prawa
odstąpienia od umowy zawartej na warunkach niniejszego regulaminu lub umowa nie zostanie rozwiązana przed terminem jej
wygaśnięcia z winy Abonenta. Promocja dotyczy wszystkich klientów, którzy podpiszą umowę na dostęp do internetu Optix w sieci
MultiNET na okres 24 miesięcy. Jedna osoba może zakupić tylko jeden „mały gadżet” w promocyjnej cenie. Ilość „Gadżetów”
ograniczona.
e) Możliwości zakupu „małego gadżetu” lub „dużego gadżetu” w obniżonej cenie z 99 zł (mały gadżet) lub ze 199 zł (duży gadżet) do
kwoty 1 zł pod warunkiem, że Abonent nie skorzysta z prawa odstąpienia od umowy zawartej na warunkach niniejszego regulaminu
lub umowa nie zostanie rozwiązana przed terminem jej wygaśnięcia z winy Abonenta. Promocja dotyczy wszystkich klientów, którzy
podpiszą umowę na dostęp do internetu Optix w sieci MultiNET na okres 36 miesięcy. Jedna osoba może zakupić tylko jeden „ mały
gadżet” lub „duży gadżet” w promocyjnej cenie. Ilość „Gadżetów” ograniczona.
f) Obniżeniu opłaty za publiczny adres IP z kwoty 30 do kwoty 0 zł dla Abonentów, którzy kontynuują usługę i podpisują umowę na
okres 36 miesięcy.
g) Aktywowaniu na urządzeniu operatora rutera Wifi w technologii 802.11n dla dowolnego pakietu Optix. W związku z ograniczeniami
technologii oraz różnymi warunkami środowiskowymi w miejscu instalacji, operator nie gwarantuje zasięgu i przepustowości na
urządzeniach podłączonych poprzez Wifi.
5.

W związku z powyższym Promocja wiąże się z przyznaniem następujących ulg (w stosunku do oferty standardowej z umową
bezterminową):
a) ulgi w zakresie opłaty aktywacyjnej w wysokości określonej w tabeli nr 3:

Okres Umowy

24 miesiące

Kwota ulgi przy aktywacji usługi
dla nowych klientów

Kwota ulgi przy aktywacji dla klientów
kontynuujących usługę

130 zł

199 zł
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36 miesięcy
b)
Pakiet

Optix 100
Optix 250
Optix 500

6.

7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

199 zł

199 zł

ulgi w zakresie miesięcznej opłaty abonamentowej (w stosunku do oferty standardowej z umową bezterminową) w wysokości
określonej w tabeli nr 4:
Kwota miesięcznej ulgi przy umowie na 24 i 36 miesięcy
w miesiącach z dodatkowym rabatem

Kwota miesięcznej ulgi przy umowie na 24 i 36 miesięcy
w pozostałych miesiącach

59,10 zł
64,10 zł
69,10 zł

29,10 zł
29,10 zł
29,10 zł

c)
ulgi w zakresie opłaty za Publiczny Adres IP w wysokości 30 zł dla umowy na okres 36 miesięcy.
d)
ulgi w cenie zakupu „Gadżetu” w wysokości 198 zł lub 98 zł w zależności od długości zawartej umowy.
Warunkiem skorzystania z promocji jest:
a) Uzyskanie pozytywnych warunków technicznych oraz możliwości świadczenia usługi Optix w wybranej przez Klienta opcji na łączu
multiNET we wskazanym lokalu.
b) spełnienie przez Abonenta warunków wymaganych do rozpoczęcia świadczenia Usługi, określonych w Regulaminie świadczenia
usług telekomunikacyjnych („Regulamin”),
c)
brak zaległości płatniczych Abonenta na rzecz Dostawcy Usług w chwili przystąpienia do Promocji,
d) udzielenie przez Abonenta zgody na przesyłanie faktur VAT z tytułu Usług świadczonych przez Dostawcę Usług w formie
elektronicznej,
e) zaakceptowanie warunków Regulaminu Promocji.
W czasie korzystania z Promocji Abonentowi nie przysługuje uprawnienie do zmiany opcji Usługi świadczonej w ramach Promocji.
Składając zamówienie na usługę 
Optix w Promocji, Klient składa deklarację odnośnie wyboru otrzymywania faktur za usługi 
Optix w
postaci elektronicznej. W tym celu multiNET aktywuje dla klienta adres mailowy w domenie kal.pl oraz nr ID w systemie IBOK. Klient może
w każdym czasie cofnąć akceptację otrzymywania faktur w postaci elektronicznej.
W przypadku jednostronnego rozwiązania Umowy Abonenckiej zawartej w ramach Promocji przez Abonenta lub przez Dostawcę Usług z
winy Abonenta przed upływem terminu, na jaki umowa została zawarta, Dostawy Usług przysługuje odszkodowanie w wysokości
wartości ulgi określonej tabeli 3 i 4 oraz pkt 5a-d niniejszego regulaminu, pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia
zawarcia tej umowy do dnia jej rozwiązania.
W sytuacji określonej w ust. 9 niniejszego Regulaminu, Klient ma obowiązek uiścić na rzecz organizatora promocji określonej wyżej opłaty,
bez dodatkowego wezwania, w terminie do 30 dni od momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy.
Ponadto w przypadku nie zwrócenia terminala sieciowego w terminie określonym w Umowie lub Regulaminie Dostawca usług obciąży
Abonenta opłatą stanowiącą jego równowartość i określoną w cenniku.
MultiNET może skrócić okres obowiązywania Promocji bez podania przyczyny.
Pojęcia użyte w Regulaminie Promocji mają znaczenie nadane im przez Regulamin, o ile nie zastrzeżono inaczej.
Postanowienia Regulaminu Promocji znajdują zastosowanie w zakresie nieuregulowanym odmiennie w Umowie Abonenckiej zawartej w
związku z Promocją.
W zakresie nieuregulowanym odmiennie w Regulaminie Promocji stosuje się postanowienia Regulaminu oraz Cennika.
Integralną częścią regulaminu jest cennik usług internetowych, który stanowi załącznik nr 1.
Klient korzystający z Promocji ma prawo w tym samym czasie korzystać z innych promocji i ofert okresowych multiNET, o ile ich regulaminy
nie będą stanowiły inaczej.
Wszystkie ceny w regulaminie zawierają podatek VAT wg obowiązującej stawki na dzień wprowadzenia regulaminu w życie.

Zapoznałem się z regulaminem i przyjmuję go do stosowania

……….……………………
…………….Data i podpis
Abonenta
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