Regulamin i cennik usługi dodatkowej dostępu do Internetu – HOP do góry (--> sileULTRA)
świadczonej przez Sileman Sp. z o.o.
§1. Zasady świadczenia usługi
1. Niniejszy regulamin i cennik określa szczegółowe zasady świadczenia przez Dostawcę usługi dodatkowej dostępu
do Internetu - HOP do góry (--> sileULTRA).
2. Dostawca świadczy usługę dodatkową HOP do góry (--> sileULTRA) na następujących zasadach:
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Niniejsza usługa dodatkowa jest usługą
dedykowaną dla prędkości sileMAX.
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Usługę zamówić może Abonent, który nie
skorzystał
do
tej
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z jakiejkolwiek oferty HOP do góry
świadczonej przez Dostawcę.
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W ramach opłaty okresowej miesięcznej
wskazanej w niniejszej tabeli Prędkość
dostępu z której korzysta Abonent, zostaje
zwiększona
do
poziomu
prędkości
sileULTRA, tj. do wartości 200 / 8 Mbit/s.
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Wskazane w niniejszej tabeli opłaty
okresowe miesięczne naliczane są od
pierwszego dnia Okresu rozliczeniowego
następującego po dniu w którym
aktywowana została usługa dodatkowa.
Abonent, który na podstawie złożonego
zamówienia
rozpoczął
korzystanie
z niniejszej usługi może w dowolnym
momencie z niej zrezygnować. Do rezygnacji
stosuje się postanowienia Umowy dot.
zmiany zakresu świadczonych usług.
Dostawca zastrzega jednak dodatkowo, iż
złożenie rezygnacji możliwe jest od
pierwszego miesiąca następującego po
miesiącu w którym aktywowana została
usługa dodatkowa.
Dokonanie
przez
Abonenta
zmiany
dotychczasowej
prędkości
sileMAX
na inną prędkość jest równoznaczne ze
złożeniem przez Abonenta rezygnacji
z niniejszej usługi dodatkowej.
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3. Dostawca może oferować promocyjne warunki świadczenia usługi dodatkowej HOP do góry (--> sileULTRA) na
zasadach określonych w regulaminach promocji.
4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie i cenniku, do świadczenia usługi dodatkowej HOP do góry
(--> sileULTRA) stosuje się postanowienia Umowy i jej załączników, w tym Regulaminu świadczenia usług
telekomunikacyjnych, a także Cennika usług dostępu do Internetu. W szczególności w przypadku zawarcia umowy
na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Dostawcy, Konsument ma prawo odstąpienia od niej na zasadach
określonych w Umowie.
5. Regulamin i cennik wchodzi w życie dnia 24.06.2019 r. i obowiązuje do odwołania. Odwołanie oferty świadczenia
usługi dodatkowej HOP do góry (--> sileULTRA) nie ma wpływu na umowy już zawarte.
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