Korzyści Promocji:
▪ Rozszerzenie zasięgu działania Usługi Internetu stacjonarnego w Lokalu
I. Definicje
Nowy Abonent – Uczestnik Promocji, który w dniu przystąpienia do Promocji oraz w okresie 3
(trzech) miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do promocji nie był związany z Dostawcą
Usług obowiązującą Umową.
Abonent – Uczestnik Promocji, który w dniu przystąpienia do Promocji jest związany z Dostawcą
Usług obowiązującą Umową.
Zestaw Urządzeń PLC - zestaw Urządzeń Abonenckich typu Power Line Connector, który umożliwia nawiązanie połączenia z Siecią przy wykorzystaniu istniejącej w mieszkaniu sieci elektrycznej. W skład Zestawu wchodzą: urządzenie główne (bez Wi-fi), urządzenie dodatkowe (z Wi-Fi),
2 kable Ethernetowe oraz instrukcja dotycząca instalacji/obsługi urządzenia.
Usługa Power Wi-Fi - usługa pozwalająca rozszerzyć zasięg działania prawidłowo działającej
sieci Wi-Fi w Lokalu, poprzez wykorzystanie Zestawu Urządzeń PLC.
Promocja – warunki i zasady nabywania i świadczenia Usług i Usług Dodatkowych określone w
niniejszym Regulaminie Promocji.

Pozostałe pojęcia pisane wielkimi literami mają znaczenie nadane im w Umowie, Regulaminie,
Regulaminach Szczegółowych i Cennikach.
II. Czas trwania Promocji i Uczestnicy Promocji
1. Promocja oferowana jest od dnia 01.10.2020 r. do 31.12.2020 roku.
2. Uczestnikiem Promocji jest pełnoletnia osoba fizyczna, która
a. zawarła z Dostawcą Usług Umowę na świadczenie Usług na Promocyjnych Warunkach
niniejszej Promocji,
b. jest Nowym Abonentem lub Abonentem Dostawcy Usług,
c. zawiera Umowę na Usługę Internet lub posiada dostęp do Usługi Internet, mając jednocześnie w Lokalu prawidłowo wykonaną instalacje elektryczną oraz
d. nie zalega z płatnościami względem Dostawcy Usług z jakiegokolwiek tytułu
III. Zasady Promocji
1. W ramach Promocji Opłata Abonamentowa za Usługę Power Wi-Fi ulega, w Okresie Zobowiązania, obniżeniu do wartości określonych w Tabeli nr 2 i jest pobierana wyłącznie w Okresie
Zobowiązania. Nabycie Usługi może odbyć się wyłącznie w ramach oferty przygotowanej przez
Dostawcę Usług prezentowanej w Tabeli nr 2.

2. Po upływie Okresu Zobowiązania Opłata Abonamentowa nie jest naliczana. Regularna Opłata
Abonamentowa została określona w Tabeli nr 1.
3. Suma Opłat Jednorazowych (opłat instalacyjnych i aktywacyjnych) związanych z aktywacją
Usługi w ramach Promocji zostaje obniżona do wartości przedstawionych w Tabeli nr 2.
4. Ceny podane w Regulaminie Promocji są cenami brutto.
5. Warunkiem skorzystania z niniejszej Promocji jest zawarcie Umowy na Okres Zobowiązania
przedstawiony w Tabeli nr 2 (licząc od pierwszego pełnego Okresu Rozliczeniowego). W przypadku wypowiedzenia przez Abonenta lub przez Dostawcę Usług z winy Abonenta Umowy
zawartej na Promocyjnych Warunkach Umowy w trakcie Okresu Zobowiązania Dostawcy Usług
będzie przysługiwało w stosunku do Abonenta roszczenie o zwrot ulgi udzielonej w ramach
Promocji. Roszczenie nie będzie mogło przekroczyć wartości ulgi przyznanej Abonentowi pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania.
6. Wysokość roszczenia z tytułu jednostronnego rozwiązania umowy przez Abonenta lub przez
Dostawcę Usług z winy Abonenta przed upływem terminu, na jaki Umowa została zawarta jest
równa równowartości całej ulgi, pomnożonej przez liczbę pełnych miesięcy pozostałych do
końca Okresu Zobowiązania, a następnie podzielonej przez liczbę miesięcy Okresu Zobowiązania.

7. W ramach Umowy na Usługę Power Wi-Fi, Dostawca Usług przekazuje Abonentowi Zestaw
Urządzeń PLC. Poprzez podpisanie protokołu przekazania urządzeń, Abonent oświadcza, że
otrzymał Zestaw Urządzeń PLC w stanie kompletnym i zdatnym do użytku.
8. Uczestnik Promocji nie będzie zobowiązany do zwrotu Zestawu Urządzeń PLC, a postanowień
Regulaminu Świadczenia Usług przez Vectra S.A., zawartych w pkt. 6.2,, 6.7a. i f,, 6.10,, 6.12
- 6.15 nie stosuje się. Pozostałe postanowienia Regulaminu Świadczenia Usług przez Vectra
S.A. zawarte w Rozdziale 6, stosuje się w takiej sytuacji odpowiednio.
Tabela nr 1. Cennik Usługi Power Wi-Fi, Warunki Standardowe
Usługa
Wysokość Opłaty Abonamentowej
POWER WIFI
Zestaw urządzenie: główne (bez wifi) oraz do25 zł
datkowe (z wifi)
Tabela nr 2. Cennik Usługi Power Wi-Fi, Warunki Promocyjne
Usługa
POWER WIFI

Wysokość
Opłaty Abonamentowej w
Promocji

Łączna wartość
udzielonej ulgi w Okres ZoboOkresie Zobowiąwiązania
zania

Opłata
jednorazowa

Zestaw urządzenie
główne (bez wifi)
oraz dodatkowe (z
wifi)

12,99 zł

288,24 zł

24 miesiące

0 zł

V.IV. Dodatkowe informacje

1. Urządzenia należy używać zgodnie z zasadami wskazanymi w instrukcji instalacji/obsługi dołączonej do Zestawu Urządzeń PLC. W szczególności Zestaw Urządzeń PLC musi być podłączony bezpośrednio do gniazdka elektrycznego, bez wykorzystania przedłużaczy. Dostawca
Usług nie odpowiada za nieprawidłowe działanie Usługi, jeśli Zestaw Urządzeń PLC jest wykorzystywany niezgodnie z zasadami wskazanymi w instrukcji instalacji/obsługi do niego dołączonej.
VI.V. Postanowienia końcowe
1. Dostawca Usług zastrzega sobie, w trakcie obowiązywania Promocji, możliwość zmiany czasu
jej trwania, określonego w pkt. II (wydłużenie lub skrócenie terminu zakończenia promocji, w
związku z uwarunkowaniami organizacyjnymi, technicznymi). Szczegółowa informacja dostępna jest pod numerem Infolinii 601 601 601, w Salonach Firmowych i Biurach Obsługi Klienta

Dostawcy Usług oraz na Stronie WWW Dostawcy Usług. Zmiana czasu obowiązywania Promocji nie ma jednak wpływu na treść i warunki Umów zawartych uprzednio z Abonentami na
warunkach Promocji.
2. Regulamin Promocji nie wyłącza możliwości zawarcia Umowy z Dostawcą Usług na zasadach
ogólnych (Standardowe Warunki Umowy).
3. Abonent oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Świadczenia Usługi, Regulaminu
Promocji, Cennikiem Usług Power Wi -Fi i je akceptuje. Odpowiednie zobowiązania, o których
mowa w niniejszym dokumencie Abonent potwierdzi własnoręcznym podpisem.

data i czytelny podpis
Uczestnika Promocji

