REGULAMIN PROMOCJI „Promocja Zimowa”
1. Organizatorem promocji „Promocja na Zimowa”, zwanej dalej „Promocją”, jest WAWTEL sp. z o.o. z siedzibą przy ul.
Szachowej 1 w Warszawie (04-894), Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000702787, NIP 9522170154, REGON 368709845 (dalej
Dostawca usług).
2. Promocja obowiązuje od dnia 02.11.2021 do 31.12.2022 z możliwością przedłużenia okresu jej obowiązywania.
3. Promocja jest skierowana do:
a) osób fizycznych, które zawierają umowę niezwiązaną z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą
(konsumentów), którzy w okresie jej obowiązywania złożą zamówienie na usługę dostępu do Internetu w opcjach
oraz wariantach umów dostępnych w Promocji; lub
b) abonentów Dostawcy usług będących konsumentami, korzystających z usługi dostęp do Internetu na podstawie
umowy zawartej na czas nieokreślony, którzy w czasie trwania Promocji podpiszą nową umowę o świadczenie
usługi dostępu do Internetu na okres 12 lub 24 miesięcy w opcjach oraz wariantach usług dostępnych w Promocji
(lub aneks na takich samych zasadach).
4. Promocja polega na:
c) wprowadzeniu promocyjnej opłaty abonamentowej za korzystanie z usługi dostęp do Internetu, w związku z
zawarciem umowy na czas określony 12 lub 24 miesięcy;
d) wprowadzeniu promocyjnej opłaty za usługę aktywacyjną dla Usługi internetowej w związku z zawarciem Umowy
na czas określony 24 miesięcy;
e) wprowadzeniu dodatkowej obniżki (upustu) w opłacie abonamentowej w przypadku wyrażenia zgody na
doręczanie faktur w formie elektronicznej.
5. Wysokość opłat abonamentowych oraz wysokość ulg dla Abonentów, korzystających z Promocji określona jest w tabeli
nr 1:
Tabela nr 1
Tabela nr 1

Pakiet (prędkości
maksymalne
download/upload)

Podstawowy
(100/10 Mb/s)

Miesięczna
Wysokość
Wysokość
promocyjna
promocyjnej
ulgi w
opłata
opłaty za
opłacie za
abonamentowa
usługę
usługę
brutto bez
aktywacyjną aktywacyjną
Łącza wysokość
rabatu za
Wysokość
(brutto)
(brutto)
ulg w całym
wyrażenie
miesięcznej ulgi
okresie
zgody na
w opłacie
obowiązywania
otrzymywanie abonamentowej
Umowy (brutto)
Faktur
(brutto)
elektronicznych
oraz upustu za
terminową
płatność (15 zł
brutto)

Okres
obowiązywania
umowy

Miesięczna
promocyjna
opłata
abonamentowa
brutto z rabatem
za wyrażenie
zgody na
otrzymywanie
Faktur
elektronicznych
oraz upustem za
terminową
płatność (15 zł
brutto)

12 miesięcy

119,99 zł

134,99 zł

65,01 zł

24 miesiące

79,99 zł

94,99 zł

105,01 zł

nie dotyczy
199 zł

300 zł

780,12 zł
2820,24 zł
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Standardowy
(300/30 Mb/s)

Premium (900/50
Mb/s)

12 miesięcy

139,99 zł

154,99 zł

65,01 zł

24 miesiące

99,99 zł

114,99 zł

105,01 zł

12 miesięcy

179,99 zł

194,99 zł

105,01 zł

24 miesiące

139,99 zł

154,99 zł

145,01 zł

nie dotyczy
99 zł

300 zł

nie dotyczy
99 zł

300 zł

780,12 zł
2820,24 zł
1260,12 zł
3780,24 zł

6. Abonent, który przy zawarciu umowy lub w trakcie obowiązywania umowy, wyrazi zgodę na otrzymywanie faktur
elektronicznych (tj. zrezygnują z otrzymywania tradycyjnej faktury papierowej), uzyskuje rabat w wysokości 5 zł brutto
miesięcznie.
7. W przypadku zgody na fakturę elektroniczną wyrażonej przy zawarciu umowy, pierwszy dodatkowy rabat przyznawany
jest od pierwszego okresu rozliczeniowego obowiązywania umowy. W przypadku zgody wyrażonej w trakcie
obowiązywania umowy, pierwszy dodatkowy rabat przyznawany jest w odniesieniu do opłaty abonamentowej należnej
za okres rozliczeniowy następujący po miesiącu, w którym złożono oświadczenie o wyrażeniu zgody na fakturę
elektroniczną.
8. Dodatkowy rabat z tytułu e-faktury pomniejsza wyłącznie opłatę abonamentową.
9. W przypadku rezygnacji z elektronicznej faktury, Abonent traci prawo do korzystania z dodatkowego rabatu w okresie
rozliczeniowym następującym po okresie rozliczeniowym, w którym nastąpiła dezaktywacja elektronicznej faktury, a
kwota miesięcznego abonamentu zostanie powiększona o 5 zł brutto.
10. Dostawca usług udziela Abonentowi dodatkowego upustu w wysokości 10 zł, który jest przyznawany za terminową
płatność należności wynikających z wystawionych przez Dostawcę Usług faktur. W przypadku braku terminowej
płatności którejkolwiek z należności, upust przestaje obowiązywać, a Abonent ponosi koszty na pozostałych warunkach
wskazanych w Umowie i Regulaminie promocji. Upust za terminową płatość pomniejsza wyłącznie opłatę
abonamentową.
11. Abonent może skorzystać z Promocji, jeżeli:
a) nie zalega z jakimikolwiek opłatami na rzecz Dostawcy usług;
b) istnieją techniczne możliwości świadczenia określonych usług w wybranej przez Abonenta opcji we wskazanym
przez abonenta lokalu.
12. W przypadku rozwiązania Umowy przez Dostawcę usług z winy Abonenta lub jej rozwiązania przez Abonenta przed
upływem okresu na jaki Umowa została zawarta, Abonent zostanie zobowiązany do zwrotu przyznanych mu ulg
pomniejszonych o proporcjonalną ich wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania.
13. Abonent korzystający z Promocji ma prawo w tym samym czasie korzystać z innych promocji i ofert okresowych
Dostawcy usług, o ile ich regulaminy nie będą stanowiły inaczej.
14. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.11.2021.
15. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści Regulaminu promocji dużą literą i nie zdefiniowane w niniejszym
regulaminie należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą odpowiednio w Regulaminie świadczenia Usług
Telekomunikacyjnych lub Cenniku Dostawcy usług.
16. W sprawach nieuregulowanych treścią Regulaminu promocji stosuje się odpowiednio postanowienia dokumentów
wskazanych w pkt 15 powyżej.
17. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminu promocji, a postanowieniami dokumentów
wskazanych w pkt. 15 powyżej, postanowienia Regulaminu i Cennika Promocji będą miały charakter nadrzędny.
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