Załącznik nr 3 – Regulamin promocji Zostań z MPCNET
REGULAMIN PROMOCJI
Oferta ważna od dnia 22/01/2020 do odwołania
1.

2.

3.

Niniejszy Regulamin Promocji określa szczególne, promocyjne warunki korzystania i świadczenia Usług
telekomunikacyjnych przez MPCNET Sp. z o.o. na rzecz Abonenta. W zakresie nieuregulowanym
niniejszym Regulaminem zastosowanie mają warunki świadczenia Usług określone w Umowie
i Regulaminie. Wszelkie określenia pisane wielką literą zdefiniowane są w Regulaminie.
Aby skorzystać z oferty promocji objętej niniejszym Regulaminem Promocji należy łącznie spełniać
następujące warunki:
a) nie zalegać względem Operatora z płatnościami z jakiegokolwiek tytułu,
b) posiadać Umowę o Świadczenie Usług internetowych w technologii światłowodowej
z Operatorem na czas nieokreślony lub na czas określony, do której końca zostało nie więcej niż
2 miesiące;
c) dokonać zmiany warunków dotychczasowej Umowy poprzez wybór jednego z oferowanych
niniejszym regulaminem promocji Pakietów (Tabela 2 i 3) i przedłużenie okresu trwania Umowy
o okres kolejnych 12 lub 24 miesięcy.
W ramach promocji Operator oferuje ulgi:


w Opłacie aktywacyjnej: (Tabela 1)
Opłata aktywacyjna bez
ulgi

Opłata aktywacyjna w przypadku Umowy zawartej
na 12 miesięcy i 24 miesiące

599,00 zł

1,00 zł (598,00 zł ulgi)

w Opłatach abonamentowych przy umowie na 12 lub 24 miesiące: (Tabela 2)

Opcja usługi

MAXFIBER - MPC 30 Mb/s
(max 30720/5120)
MAXFIBER - MPC 80 Mb/s
(max 81920/10240)
MAXFIBER - MPC 160 Mb/s

(max 163840/20480)
MAXFIBER - MPC 300 Mb/s

(max 307200/30720)
MAXFIBER - MPC 600 Mb/s

(max 614400/51200)

Opłata
abonamentowa
bez ulgi

55,00 zł
95,00 zł
135,00 zł

239,00 zł
299,00 zł

MAXFIBER - MPC 1 GB/s
+ stały adres IP

549,00 zł

(max 1024000/102400)
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Opłata abonamentowa
Umowa zawarta
na 12 miesięcy

Opłata
abonamentowa
Umowa zawarta
na 24 miesiące

24,99 zł

19,99 zł

(360,12 zł ulgi)

(840,24 zł ulgi)

34,99 zł

29,99 zł

(720,12 zł ulgi)

(1560,24 zł ulgi)

44,99 zł

39,99 zł

(1080,12 zł ulgi)

(2280,24 zł ulgi)

54,99 zł

49,99 zł

(2208,12 zł ulgi)

(4536,24 zł ulgi)

64,99 zł

59,99 zł

(2808,12 zł ulgi)

(5736,24zł ulgi)

84,99 zł

79,99 zł

(5568,12 zł ulgi)

(11256,24 zł ulgi)
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Usługa WiFi

5,00 zł
5,00 zł
5,00 zł

0,00 zł
0,00 zł

0,00 zł

4. Operator dodatkowo oferuje usługę promocyjną WiFi: (Tabela 3)
Usługa

Opłata za usługę WiFi

Koszt aktywacji usługi

Internet

5,00 zł brutto miesięcznie

w momencie podpisania umowy

30Mb, 80Mb, 160Mb

(4,06 zł netto)

50,00 zł brutto / (40,65 zł netto)

0,00 zł brutto / (0,00 zł netto)

w trakcie trwania umowy
Internet

0,00 zł brutto / (0,00 zł netto)

300Mb, 600Mb, 1GB

0,00 zł brutto miesięcznie

w momencie podpisania umowy

oraz

(0,00 zł netto)

0,00 zł brutto / (0,00 zł netto)

Internet + Telewizja Metro TV

w trakcie trwania umowy

- Abonent może aktywować usługę WiFi w dowolnym momencie w trakcie trwania umowy. Aktywacja usługi
wiąże się z wymianą urządzenia dostępowego.
- Z usługi WiFi Abonent może zrezygnować w dowolnym momencie w trakcie trwania umowy. Deaktywacja
usługi WiFi wiąże się z wymianą urządzenia dostępowego i jednorazową opłatą deaktywacyjną w wysokości
50,00 zł brutto.
5. W przypadku:
a)

rozwiązania przez Abonenta lub rozwiązania przez Operatora z przyczyn leżących po stronie
Abonenta Umowy przed upływem okresu, na jaki została ona zawarta, lub
b) zmiany wybranego Pakietu na Pakiet o niżej Opłacie abonamentowej przed upływem okresu, na
jaki Umowa została zawarta,
Abonent zobowiązany jest do zwrotu na rzecz Operatora udzielonych mu ulg w wysokości
pomniejszonej proporcjonalnie o wartość ulgi za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej
rozwiązania lub zmiany Pakietu na niższy.
6. Jeśli udzielenie ulgi wiąże się z zawarciem Umowy o świadczenie łącznie kilku Usług, wówczas
w przypadku rozwiązania przez Abonenta lub rozwiązania przez Operatora z przyczyn leżących po stronie
Abonenta Umowy w zakresie choćby jednej z Usług objętych tą Umową, przed upływem okresu na jaki Umowa
została zawarta, Abonent:
a) zobowiązany jest do zwrotu ulgi w zakresie Opłaty aktywacyjnej w wysokości obliczonej zgodnie
z treścią ust. 4 powyżej, oraz
b) zobowiązany jest do zwrotu ulgi w zakresie Opłaty abonamentowej za Usługę w zakresie której
Umowa została rozwiązana, w wysokości obliczonej zgodnie z treścią ust. 4 powyżej, oraz
c) traci prawo do ulgi w Opłatach abonamentowych za pozostałe Usługi za dalszy okres trwania
Umowy.
7. Oferta objęta niniejszym Regulaminem Promocji jest ważna do odwołania.
8. Oferta objęta niniejszym Regulaminem Promocji nie może być łączona z innymi ofertami promocyjnymi
Operatora.

-------------------------------------------------------------(Data i Podpis Abonenta)
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