
Załącznik nr 3 do Umowy

PPH „AURA” SP. Z O. O.  -   REGULAMIN PROMOCJI POD HASŁEM
„DOBRY INTERNET DLA MIESZKAŃCÓW PYRZYC.

 PODWAJAMY PRĘDKOŚĆ ( INPAK-004)”
 

I. PROMOCJA OBEJMUJE:

A/  podwyższenie prędkości przepływu internetu w ramach dotychczasowej stawki abonamentu       
miesięcznego, według Cennika usług telewizji kablowej, usług internetowych i telefonicznych.

 PRĘDKOŚCI PRZEPŁYWÓW, OPŁATY ABONAMENTOWE, DODATKOWA OPŁATA AKTYWACYJNA

PRZED  PROMOCJĄ W RAMACH  PROMOCJI

Przepływ
(aktualnie stosowany

do umowy)
Stawka za abonament Przepływ    Stawka za abonament

Dodatkowa opłata
aktywacyjna

10M/1M Stawka wg cennika 20M/2M Bez zmian * 30,00 zł

20M/2M Stawka wg cennika 40M/3M Bez zmian * 80,00 zł

40M/3M Stawka wg cennika 100M/4M Bez zmian * 80,00 zł

* Jak w umowie głównej.

B/ obniżenie stawki abonamentu miesięcznego tylko dla Abonentów posiadających ważną umowę 
zawartą z Organizatorem Promocji na usługę internetową o prędkości przepływu 100M/4M.

OPŁATA  ABONAMENTOWA DLA  ABONENTÓW POSIADAJĄCYCH WAŻNĄ UMOWĘ ZAWARTĄ Z  
ORGANIZATOREM PROMOCJI NA USŁUGĘ INTERNETOWĄ O PRĘDKOŚCI PRZEPŁYWU 100M/4M.

PRZED  PROMOCJĄ W RAMACH  PROMOCJI

Przepływ według umowy Stawka za abonament Przepływ                    Stawka za abonament

100M/4M Stawka wg cennika 100M/4M 79,00 zł

II. PROMOCJA JEST PRZEZNACZONA dla wszystkich pełnoletnich osób fizycznych które:
-  są abonentami, byli wcześniej abonentami, zamierzają po raz pierwszy zostać abonentami  usługi           
internetowej świadczonej przez Organizatora Promocji,
-  przystępują do Promocji w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą,
-  nie zalegają wobec Organizatora Promocji z jakimikolwiek zobowiązaniami finansowymi. 

III. TERMIN i OBSZAR PRZYSTĄPIENIA DO PROMOCJI:
1. Promocja trwa od dnia 1 sierpnia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.
2. Promocja jest skierowana do mieszkańców miasta Pyrzyce, na obszarze objętym siecią kablową 

Organizatora Promocji..
3. Promocja nie dotyczy abonentów usługi internetu dostarczanego drogą radiową.

IV. PRZYZNANIE KORZYŚCI ORAZ TERMIN OBOWIĄZYWANIA UMOWY
1. Warunkiem przyznania korzyści określonych w pkt. I. A/ i I. B/ jest zawarcie przez uczestnika Promocji

z Organizatorem Promocji umowy terminowej na okres 2 lat, w zakresie świadczenia usługi dostępu
do Internetu lub usługi dostępu do Internetu wraz z usługami telewizyjną, telefoniczną, na warunkach
określonych w Cenniku. W przypadku kontynuowania umowy parametry przepływu pozostają bez
zmian.

2. Warunkiem przyznania korzyści określonych w pkt. I.  A/ i I.  B/ uczestnikowi promocji, który  był
wcześniej  abonentem usługi  internetowej  świadczonej  przez  Organizatora Promocji, jest  odniesienie  do
ostatniej  prędkości  przepływu,  określonej  w  umowie  wiążącej  uczestnika  promocji  i  Organizatora
Promocji w okresie przed upływem sześciu miesięcy do daty początkowej promocji. 
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3. Jeżeli uczestnik promocji w okresie ostatnich 6 miesięcy przed datą podpisania umowy w ramach
promocji  był  abonentem usługi  internetowej  świadczonej przez  Organizatora Promocji,  to za warunek
przyznania korzyści określonych w pkt. I. A/ i I. B/ uznaje się, że przepływ przed promocją to ostatnia
stosowana prędkość przepływu z poprzedniej umowy na usługę internetową. Prędkość ustalana będzie na
podstawie cennika obowiązującego w dniu zakończenia poprzedniej umowy przez Abonenta. 

4. Promocja „DOBRY INTERNET DLA MIESZKAŃCÓW PYRZYC. PODWAJAMY PRĘDKOŚĆ  
(INPAK-004)”  nie łączy się z innymi promocjami Operatora.

V. 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 „DOBRY 
INTERNET  DLA MIESZKAŃCÓW  PYRZYC.  PODWAJAMY PRĘDKOŚĆ  (INPAK-004)”  na
warunkach i w terminie określonym w Regulaminie promocji, obejmująca podwyższenie prędkości
przepływu internetu w ramach dotychczasowej stawki abonamentu miesięcznego, według Cennika
usług telewizji kablowej, usług internetowych i telefonicznych oraz  obniżenie stawki abonamentu  
miesięcznego tylko dla Abonentów posiadających ważną umowę zawartą z Organizatorem Promocji 
na usługę internetową o prędkości przepływu 100M/4M.

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

Szczecin, 1 sierpnia 2016 r.
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