
REGULAMIN PROMOCJI USŁUGI INTERNETU MOBILNEGO 

§1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Promocji jest ASTA-NET SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Pile.
2. kcja promocyjna trwa od dnia 1 CZERWCA 2014 r. do odwołania.
3. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

DOSTAWCA - ASTA-NET SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Pile przy ul. Podgórna 10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000534131,
PROMOCJA- kampania promocyjna organizowana i prowadzona przez Dostawcę, na warunkach i w terminach określonych w niniejszym Regulaminie.
UCZESTNIK PROMOCJI - każda osoba, która łącznie spełnia następujące warunki:
1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, oraz posiada miejsce zamieszkania w zasięgu sieci telekomunikacyjnej Dostawcy,
2) nie zalega względem Dostawcy z płatnościami z jakiegokolwiek tytułu,
3) jest abonentem Dostawcy w zakresie dwóch usług świadczonych przez Dostawcę w tym usługi stałego dostępu do Internetu albo jest Abonentem
Dostawcy i zamówi w okresie obowiązywania promocji drugą usługę w tym stałego dostępu do Internetu.
4) podpisze w okresie objętym promocją umowę abonencką w zakresie usługi dostępu do Internetu mobilnego na czas oznaczony 24 miesięcy.
Regulamin promocji dotyczy pakietu:
1. Pakiet 2GB
OKRES PROMOCYJNY- okres czasu przez który usługa świadczona jest na warunkach promocyjnych, okres promocyjny w przypadku niniejszej promocji
wynosi 24 miesiące.
Innym wyrażeniom użytym w niniejszym regulaminie przypisuje się znaczenie przyjęte w Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych.

§2 Zasady Promocji,  korzyści dla Uczestnika Promocji
1. Każdemu Uczestnikowi promocji, który w okresie obowiązywania promocji podpisze z Dostawcą umowę na usługę dostępu do Internetu mobilnego,

świadczoną w ramach pakietu objętego promocją przyznana zostanie preferencja (korzyść) polegająca na:
1) obniżeniu opłaty aktywacyjnej do wysokości 0 zł
2) obniżeniu opłaty abonamentowej za usługę w okresie 24 pełnych miesięcy z 19,90 zł do wartości 9,99 zł.
3) Preferencja przyznana w ramach niniejszej promocji wyklucza możliwość przyznania kolejnej preferencji w ramach usługi dostępu do Internetu mobilnego. W przypadku zmiany

pakietu Internetu mobilnego w okresie promocyjnym Abonent zobowiązany jest do uiszczenia opłat abonamentowych zgodnie z cennikiem, jednocześnie Abonent ten nie ma
obowiązku zwrotu preferencji w postaci opłaty aktywacyjnej pod warunkiem korzystania z usługi Internetu mobilnego w okresie 24 miesięcy począwszy od daty zawarcia umowy
na warunkach promocyjnych.

4) Skorzystanie z opcji doładowania konta w postaci dodatkowego pakietu transmisji danych odnawianego miesięcznie albo jednorazowo nie ma wpływu na warunki niniejszej
promocji.

5) W przypadku rezygnacji z usługi internetu stacjonarnego Abonent zobowiązany jest do uiszczenia opłat abonamentowych za usługę Internetu mobilnego zgodnie z cennikiem.

§3 Zobowiązania Uczestnika Promocji
1. Warunkiem przyznania Uczestnikowi preferencji szczegółowo opisanej w § 2 jest zobowiązanie Uczestnika promocji do pozostawania Abonentem Dostawy w zakresie pakietu usługi

Internetu mobilnego objętego promocją przez okres 24 pełnych miesięcy licząc od daty podpisania umowy abonenckiej.
2. W przypadku rozwiązania umowy abonenckiej w zakresie usługi dostępu do Internetu mobilnego określonej w umowie przed upływem 24 pełnych miesięcy licząc od daty podpisania

umowy abonenckiej, zawieszenia świadczenia usługi w powyższym okresie lub rozwiązania umowy abonenckiej bez wypowiedzenia przez Dostawcę z winy Abonenta, Uczestnik
promocji zobowiązany będzie do zwrotu kwoty stanowiącej równowartość przyznanej preferencji, pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do
dnia jej rozwiązania. Na przyznaną preferencję składa się:
- obniżenie opłaty aktywacyjnej z kwoty 200zł brutto do wartości 0 zł,
- obniżenie opłaty abonamentowej w okresie 24 miesięcy z kwoty 19,90 zł do 9,99 zł. Wartość przyznanej preferencji wynosi 10,10 zł miesięcznie.

3. Po upływie 24 pełnych miesięcy licząc od daty zawarcia umowy, umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony z możliwością jej rozwiązania z zachowaniem jednomiesięcznego
okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. Umowa nie zostaje automatycznie przedłużona na czas nieoznaczony jeżeli na co najmniej 30 dni przed upływem 24-
miesięcznego okresu obowiązywania umowy Abonent na piśmie wyrazi odmienną wolę.

§4 Postanowienia końcowe
1. Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią regulację szczególną w stosunku do postanowień Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Asta- Net S.A oraz

Regulaminu Świadczenia Usługi Dostępu do Internetu mobilnego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają Regulaminy opisane w zdaniu poprzednim.

Organizator Promocji Uczestnik Promocji

Uczestnik Promocji oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i akceptuje jego treść.

Uczestnik Promocji     


