Regulamin promocji „Twój Internet”, „Twój Telefon” organizowanej przez Sileman Sp. z o.o.
§1. Zasady promocji
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z promocyjnych warunków dostępu do Usług świadczonych przez Sileman Sp. z o.o.
2. Abonent, który przystępuje do promocji, zobowiązuje się do korzystania z usługi podstawowej objętej promocją na zasadach określonych w niniejszym regulaminie i złożonym Zamówieniu przez okres
12 albo 23 albo 36* (w zależności od wybranej opcji) miesięcy kalendarzowych, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dacie przystąpienia do promocji. Okres ten stanowi minimalny okres
wymagany dla skorzystania z warunków promocyjnych. W szczególności podstawę naliczenia udzielonych ulg, na zasadach określonych w § 4.10 Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych, może
stanowić rozwiązanie Umowy przez Abonenta lub z jego winy lub rezygnacja przez Abonenta z usług objętych promocją przed upływem tego terminu.
3. Abonenta, który przystępuje do promocji obowiązują następujące, preferencyjne ceny:
a. Usługi Dostępu do Internetu i telefonii świadczone przez Sileman Sp. z o.o.

„Twój Internet”
Lp.

Usługa podstawowa
Dostępu do Internetu

- w technologii DOCSIS
1.
sileULTRA
2.
silePRO
3.
silePROx2
- w sieci światłowodowej FTTH
1.
sileULTRA-F
2.
silePRO-F
3.
sileFIBER
4.
sileFIBER+

Opłata okresowa
miesięczna wg Cennika
Cena brutto

Opłata okresowa
miesięczna promocyjna
Cena brutto

Ulga w skali jednego
Okresu rozliczeniowego

Suma udzielonych ulg
dla 12 Okresów
rozliczeniowych

Suma udzielonych ulg
dla 23 Okresów
rozliczeniowych

Suma udzielonych ulg
dla 36 Okresów
rozliczeniowych

99,00 zł
159,00 zł
299,00 zł

59,90 zł
69,90 zł
89,90 zł

39,10 zł
89,10 zł
209,10 zł

469,20 zł
1069,20 zł
2509,20 zł

899,30 zł
2049,30 zł
4809,30 zł

1407,60 zł
3207,60 zł
7527,60 zł

99,00 zł
159,00 zł
299,00 zł
399,00 zł

59,90 zł
69,90 zł
79,90 zł
99,90 zł

39,10 zł
89,10 zł
219,10 zł
299,10 zł

469,20 zł
1069,20 zł
2629,20 zł
3589,20 zł

899,30 zł
2049,30 zł
5039,30 zł
6879,30 zł

1407,60 zł
3207,60 zł
7887,60 zł
10767,60 zł

Opłata okresowa
miesięczna wg Cennika
Cena brutto
49,00 zł
49,00 zł
99,00 zł
149,00 zł

Opłata okresowa
miesięczna promocyjna
Cena brutto
5,00 zł
9,00 zł
29,90 zł
49,00 zł

Suma udzielonych ulg
dla 12 Okresów
rozliczeniowych
528,00 zł
480,00 zł
829,20 zł
1200,00 zł

Suma udzielonych ulg
dla 23 Okresów
rozliczeniowych
1012,00 zł
920,00 zł
1589,30 zł
2300,00 zł

Suma udzielonych ulg
dla 36 Okresów
rozliczeniowych
1584,00 zł
1440,00 zł
2487,60 zł
3600,00 zł

„Twój Telefon”
Lp.

1.
2.
3.
4.

Usługa podstawowa
Telefonii Stacjonarnej
Standard
Free Sileman
Free
Free Max

Ulga w skali jednego
Okresu rozliczeniowego
44,00 zł
40,00 zł
69,10 zł
100,00 zł

4. W braku odmiennego uzgodnienia Stron, promocyjne ceny opłat okresowych miesięcznych obowiązują od pierwszego dnia Okresu rozliczeniowego następującego po przystąpieniu przez Abonenta
do promocji.
5. Do promocji przystąpić może Abonent, który spełnia wszystkie wymienione poniżej warunki:
a. korzysta lub na skutek zamówienia złożonego w dniu przystąpienia do promocji będzie korzystał z jednej z usług wymienionych w §1.3,
b. upłynął w stosunku do Abonenta minimalny okres niezbędny do skorzystania z dotychczas obowiązujących warunków promocyjnych, w zakresie usług objętych promocją, do której przystępuje Abonent.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Dostawca może wyrazić zgodę na przystąpienie do promocji przez Abonenta niespełniającego warunków wymienionych w §1.5. W przypadku zgody
na przystąpienie do promocji w związku z niespełnieniem warunku wskazanego w §1.5.b kwota udzielonych ulg wskazana w §1.3 zastępuje kwotę ulg wynikającą z dotychczas obowiązujących Abonenta
warunków promocyjnych a Dostawca zrzeka się roszczeń o zapłatę ulg wynikających z dotychczas obowiązujących warunków promocyjnych chyba, że w Porozumieniu w sprawie rozwiązania Umowy
lub odstąpieniu od promocji wskazano inaczej.

*

Oferta nie znajduje zastosowania do Konsumentów.
Sileman sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-710) przy ul. Dąbrowskiego 35, zarejestrowaną w KRS pod numerem 207875 (Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS), NIP 6412315845, kapitał zakładowy 190000 zł.

7. Łączna wysokość ulg udzielonych w opłatach okresowych miesięcznych w ramach niniejszej promocji obliczona została dla 12 albo 23 albo 36*Okresów rozliczeniowych (w zależności od wybranej opcji).
Kwota roszczeń Dostawcy z tytułu udzielonych ulg w opłatach okresowych nie przekroczy tak ustalonej wartości ulg, również w przypadku uzgodnienia rozpoczęcia świadczenia usług przed pierwszym dniem
Okresu rozliczeniowego następującego po przystąpieniu do promocji.
8. Po upływie minimalnego okresu niezbędnego do skorzystania z warunków promocyjnych, Abonent będzie zobowiązany do uiszczania opłat zgodnie z Cennikiem obowiązującym w dniu przystąpienia przez
Abonenta do promocji. Zmiana Cennika, w trakcie obowiązywania Umowy na warunkach promocyjnych, rodzi skutki wskazane w Umowie. Wiążące Abonenta promocyjne ceny określone zgodnie z niniejszym
regulaminem nie ulegają zmianie w trakcie minimalnego okresu do skorzystania z warunków promocyjnych.
9. Regulamin promocji wchodzi w życie dnia 01.09.2020 r. obowiązuje do odwołania.
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