PROMOCJA „SUPER SZYBKO – SUPER TANIO”
Aneks nr
zawarty dnia
201 r. do umowy o świadczenie usługi dostępu do Internetu nr
zawartej dnia
20 r. pomiędzy
firmą Radio-Telecom zwaną dalej Operatorem z siedzibą w Krakowie przy ul. Widok 6 reprezentowaną przez właściciela Andrzeja de
Junosza Załuskiego, a osobą:
Imię i Nazwisko/ Nazwa Abonenta
Adres Abonenta
Okres obowiązywania aneksu

Od:

200..... r.

do :

200..... r.

zwaną dalej Abonentem, o treści następującej:

1.

2.

3.
4.
5.
6.

Operator zobowiązuje się stosować wymienione w Tabeli 1 promocyjne ceny na wybraną przez Abonenta usługę dostępu do
Internetu „Infostrada RT”, a Abonent zobowiązuje się do kontynuowania umowy przez okres obowiązywania aneksu, to jest 18, 24
lub 36 miesięcy. Zapisy niniejszego aneksu obowiązują razem z zapisami umowy do której został on sporządzony przez czas
obowiązywania aneksu.
Warunki obowiązywania promocyjnej wysokości abonamentu na dostęp do Internetu:
a. Przez pierwsze 4 doby korzystania z Aneksu Abonent ma możliwość sprawdzenia usługi objętej aneksem. W tym czasie możliwe
jest pisemne odstąpienie Abonenta od Aneksu bez wyrównywania uzyskanych korzyści wynikających z warunków promocyjnych.
Pisemne odstąpienie od Aneksu dostarczone być musi w terminie 4 dni kalendarzowych od jego podpisania osobiście do Biura
Obsługi Klienta Operatora w Krakowie ul. Widok 6 tel. (12) 4143046 w dni robocze w godz. 9-17 lub wysłane w tym terminie Pocztą
listem poleconym na w/w adres.
b.Promocja może być niedostępna w części lub całości na niektórych obszarach świadczenia usługi Infostrada RT.
c. Określone aneksem promocyjne stawki abonamentu stosowane są przez okres obowiązywania aneksu.
d. warunki promocji dotyczą tylko i wyłącznie Abonentów regulujących terminowo należności wobec Radio-Telecom t.j. do 10
dnia każdego miesiąca, którego należność dotyczy (decyduje data wpływu należności do Operatora).
e. W przypadku nieuregulowania należności we właściwym terminie, za korzystanie z usług objetych niniejszą promocją
naliczane są opłaty abonamentowe w wysokości cennikowej, umieszczone także w tabeli nr 1 poz „Abonament bez
promocji”.
f. w trakcie obowiązywania aneksu zastosowania nie mają zapisy pkt. Regulaminu świadczenia usługi dotyczące możliwości
zawieszenia usługi Infostrada RT.
g. zerwanie przez Abonenta Umowy przed końcem okresu obowiązywania aneksu, lub rozwiązanie Umowy przez Operatora z
winy Abonenta powoduje powstanie należności Abonenta wobec Operatora w kwocie stanowiącej równowartość korzyści
uzyskanych przez Abonenta, a wynikających z korzystania przez Niego z Promocji. Korzyści te stanowią różnicę pomiędzy
Abonamentem w promocji i bez promocji pomnożoną przez ilość rozpoczętych miesięcy korzystania z promocji. W przypadku
korzystania z wielu niezależnych łącz w jednym mieszkaniu należność tą stanowi suma uzyskanych korzyści dla wszystkich łącz
Abonenta razem. Należność tą Abonent zobowiązuje się uregulować na podstawie zapisów niniejszego aneksu bez
osobnego wezwania w terminie 14 dni od daty ustania umowy.
Niniejsza promocja obejmuje wymienione w Tabeli 1 pozycje cennika usług internetowych.
Istnieje możliwość łączenia niniejszej promocji z upustami wynikającymi z użytkowania wielu niezależnych łącz w jednym
mieszkaniu. W takim wypadku zamiast Pozycji „Abonament promocyjny” stosuje się kwotę łączną wynikającą z wybranych przez
Abonenta pozycji cennika zaokrąglonych do pełnych złotych wartości brutto.
Za dostęp do Internetu strony umowy rozumieją dwukierunkową transmisję realizowaną w trybie Klient – Serwer, w której komputer
Abonenta pełni rolę Klienta. Wszystkie inne rodzaje transmisji (w tym połączenia P2P) nie stanowią dostępu do Internetu w
rozumieniu regulaminu usługi „INFOSTRADA RT” i nie są objęte tą usługą.
Operator informuje o możliwość stosowania priorytetowania ruchu IP. Operator w ramach własnej infrastruktury bierze na siebie
odpowiedzialność za prawidłowe działanie usługi dostępu do Internetu. Ze względu na technologię działania sieci Internet Operator
oświadcza, że z samej istoty działania światowej sieci Internet nie istnieją możliwości techniczne gwarantowania prędkości (CIR). W
związku z tym, brak osiągania prędkości EIR nie może być traktowany jako usterka i nie podlega reklamacji. Gwarancje takie
możliwe są w innych usługach Operatora realizujących jedynie połączenia typu punkt-punkt i objętych inną umową Abonencką.
Tabela nr 1 Przepływności i wartości łącza brutto w promocji „SUPER SZYBKO – SUPER TANIO”

Prędkość stand. łącza / taryfa

Abonament promocyjny

Abonament bez promocji

2048/256 kb/s * Brązowa

59,50 *

130,06

6144/384 kb/s * Srebrna

67,50 *

200,64

12 288/512 kb/s * Złota

89,70 *

252,13

+ 100% w kier. do Internetu

5,10 *

10,10

* proszę zaznaczyć wybrane pozycje.

.........................................
podpis Abonenta

.........................................
podpis i pieczęć Operatora

