Regulamin promocji

Wprowadzenie
1. Usługi promocyjne są dostępne w ramach usług świadczonych przez Firmę MERITA.
2. Prędkości promocyjne są ograniczone terytorialnie. O dostępności promocji w danym
miejscu można się dowiedzieć w firmie MERITA drogą telefoniczną, mejlową lub
osobiście.
3. Promocja jest dostępna dla wszystkich klientów sieci MERITA z wyjątkiem tych
miejsc gdzie mogą nastąpić pewne ograniczenia. Patrz p. 2.
4. Promocja jest dostępna dla nowych klientów. W przypadku konieczności prowadzenia
pełnej instalacji lub przyjazdu techników pobierane będą opłaty zgodnie z cennikiem
umieszczonym na stronie. Promocja dla nowych klientów podlega również
ograniczeniom. Patrz p. 2.
5. Usługi promocyjne obowiązują w okresie od 01.02.2012 do odwołania.
Warunki promocji
1. Promocje są dostępne przy umowach rocznych, dwuletnich i trzyletnich zgodnie z
cennikiem podanym na stronie.
2. Przepustowości podane w cenniku są wartościami maksymalnymi, które może
Abonent osiągnąć przy ściąganiu danych w czasie korzystania z Internetu w sieci
MERITA. Wysył danych kształtuje się na poziomie 1/3 do 2/3 poziomu wejścia w
zależności od rodzaju usługi Internetowej.
3. Przepustowość zwiększona czyli nocna obowiązuje w godzinach od 01.00 do 10.00.
4. Po wygaśnięciu okresu promocyjnego przepustowość spada do pozycji z cennika
bazowego bez zmiany wysokości abonamentu.
Opłaty umowne
1. Okres promocyjny to czas ustalony w umowie, w którym Abonent ma zapewnione
wyższe przepustowości przy zachowaniu opłaty bazowej.
2. Abonent podpisując umowę promocyjną ma świadczoną usługę o parametrach
podwyższonych o jeden, dwa lub trzy abonamenty w zależności od rodzaju umowy
rocznej, dwuletniej lub trzyletniej.
3. Abonent ma prawo wypowiedzieć (zerwać umowę) przed upływem okresu
umownego. Taka decyzja wiąże się jednak ze zwrotem wartości udzielonej promocji
za wykorzystane miesiące promocji z naliczeniem opłat umownych za pozostałe
miesiące do końca umowy.
4. Warunki zwrotu promocji przy zerwaniu mowy przedstawiają się następująco:
- umowa jednoroczna - zwrot 100% udzielonej promocji oraz 20 zł za każdy
niewykorzystany miesiąc umowy.
- umowa dwuletnia – zwrot 100% promocji udzielonej w pierwwszym roku,
75% promocji z drugiego roku oraz 20 zł za każdy niewykorzystany miesiąc
umowy.
- umowa trzyletnia zwrot 100% promocji udzielonej w pierwszym roku 75%
promocji z drugiego roku, 50% promocji udzielonej w trzecim roku oraz 20 zł
za każdy niewykorzystany miesiąc umowy.

5. W szczególnych, uzasadnionych losowych przypadkach Operator ma prawo odstąpić
od naliczenia opłat umownych.
Postanowienia końcowe
1. Podpisywanie umów promocyjnych ma charakter całkowicie dobrowolny.
2. Abonent podpisując umowę promocyjną zobowiązuje się do przestrzegania zasad
niniejszego regulaminu.
3. Ewentualna zmiana prędkości bazowych z cennika bazowego skutkuje również
zmianą prędkości promocyjnych.
4. Powyższy regulamin obowiązuje w trakcie trwania niniejszej promocji aż do
odwołania.

