
R E G U L A M I N    P R O M O C J I
„WY ŻSZE PRĘDKOŚCI W DOBREJ CENIE”

I. PROMOCJA OBEJMUJE: zwiększenie prędkości przepływu w usłudze internetowej PPH „AURA” 
Sp. z o. o. - Organizatora Promocji.

II. OPŁATY ABONAMENTOWE i AKTYWACYJNE WYNIKAJĄCE Z PROMOCJI
Prędkość przepływu

Mb/s
 Stawka abonamentu

brutto
W PROMOCJI

Stawka jednorazowej
opłaty aktywacyjnej

brutto 

W PROMOCJI
Upust

BEZ PROMOCJI
Stawka jednorazowej
opłaty aktywacyjnej

brutto 

20/4M 50,00 zł 40,00 zł 160,00 zł 200,00 zł

50/6M 60,00 zł 80,00 zł 170,00 zł 250,00 zł

100/8M 75,00 zł 120,00 zł 180,00 zł 300,00 zł

III. PROMOCJA JEST PRZEZNACZONA dla wszystkich pełnoletnich osób fizycznych które:
-  są abonentami Organizatora Promocji i mają potrzebę zwiększenia prędkości przepływu danych 
w usłudze dostępu do internetu,
-  przystępują do Promocji w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą,
-  nie zalegają wobec Organizatora Promocji z jakimikolwiek zobowiązaniami finansowymi. 

IV. TERMIN i OBSZAR PRZYSTĄPIENIA DO PROMOCJI:
1. Promocja trwa od 01 marca do 30 września 2020 roku.
2. Promocja jest skierowana do mieszkańców Pyrzyc, którym dostarczany jest internet w 

technologii kablowej.

V. PRZYZNANIE KORZYŚCI ORAZ TERMIN OBOWIĄZYWANIA UMOWY
1. Warunkiem skorzystania z promocji określonej w pkt. II - OPŁATY ABONAMENTOWE i AKTYWACYJNE

WYNIKAJĄCE  Z  PROMOCJI jest  zawarcie  przez  uczestnika  Promocji  z  Organizatorem Promocji
umowy terminowej na okres 1 roku, w zakresie świadczenia usługi dostępu do Internetu. Po
upływie  terminu  obowiązywania  umowy  zawartej  na  okres  1  roku  umowa  automatycznie
przechodzi  na  czas  nieokreślony,  przy  zachowaniu  pozostałych  warunków  umowy  (w tym
jednomiesięcznego  okresu  wypowiedzenia).  W ramach  umowy  zawartej  w  promocji  nie
można obniżyć prędkości przepływu.

2. W przypadku  zawarcia  umowy  na  warunkach  promocji, wysokość   roszczenia   z   tytułu
jednostronnego rozwiązania umowy przez abonenta lub przez dostawcę usług z winy abonenta
przed upływem terminu, na jaki umowa została zawarta, nie może przekroczyć wartości ulgi
przyznanej abonentowi pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia
umowy do dnia jej rozwiązania. Roszczenie nie przysługuje w przypadku rozwiązania przez
abonenta umowy przed rozpoczęciem świadczenia usługi.

VI. DEFINICJE
1. Organizator  Promocji   –  PPH „AURA” Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie przy ul

Madalińskiego  8,  wpisana  do  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem  KRS
0000151060, NIP: 8510310123, REGON: 001347384, kapitał zakładowy 52 000,00 zł.

2. Promocja  –   kampania  promocyjna  prowadzona  przez  Organizatora  Promocji  pod
hasłem „WY ŻSZE PRĘDKOŚCI W DOBREJ CENIE” , na warunkach i w terminie określonym w
REGULAMINIE PROMOCJI, obejmująca sprzedaż  oferowanej przez Organizatora Promocji
usługi dostępu do internetu ze zwiększoną prędkością przepływu danych.

3. Przystąpienie  do  Promocji –  data  zawarcia  umowy  przez  uczestnika  Promocji  z
Organizatorem Promocji w czasie obowiązywania Promocji.

Szczecin, 25 lutego 2020 r.


