Regulamin Promocji „FiberHOME BOX TV”
obowiązuje od dnia 1 września 2017 r.
1.
Postanowienia ogólne.
1.1. Organizatorem Promocji „FiberHOME BOX TV” jest firma HyperNET s.c. z siedzibą w Harbutowicach 249, 32-440
Sułkowice, zwana dalej Dostawcą Usługi.
1.2. Promocja skierowana jest do dotychczasowych i nowych Klientów Dostawcy Usług, zwanych dalej Abonentami lub
Uczestnikami Promocji przyłączonych do sieci Dostawcy Usług w technologii przewodowej.
1.3. Promocja trwa od 1.09.2017 r. do odwołania.
1.4. Dostawca Usług zastrzega sobie możliwość zakończenia Promocji w dowolnym terminie, bez podania przyczyny.
1.5. Szczegółowe warunki Promocji określa Regulamin Promocji i Cennik usług telekomunikacyjnych w sieci HyperNET.
1.6. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora Promocji.
2.
Promocja polega na dostarczeniu Abonentowi usług: telewizji cyfrowej, telefonii stacjonarnej i dostępu do Internetu lub
telewizji cyfrowej i dostępu do Internetu na preferencyjnych warunkach, polegających na udzieleniu ulg w opłacie za aktywację usług
oraz ulgi w miesięcznych opłatach abonamentowych za świadczone usługi.
3.
Warunki Promocji
3.1. Z niniejszej Promocji może skorzystać Abonent, jeżeli spełnione są wszystkie poniższe warunki:
a) Abonent jest związany z Dostawcą Usług umową lub zawrze nową umowę o świadczenie usług: telewizji, telefonii i
dostępu do Internetu lub telewizji i dostępu do Internetu,
b) Abonent nie zalega z opłatami na rzecz Dostawcy Usług z jakiegokolwiek tytułu,
c) istnieją techniczne możliwości uruchomienia usług w lokalizacji podanej przez Abonenta,
d) Abonent podpisze z Dostawcą Usług aneks do umowy lub umowę na czas określony 24 miesiące.
3.2. Podpisanie aneksu do umowy lub umowy przez Abonenta, w przypadku gdy nie są spełnione wszystkie warunki określone w
pkt. 3.1 nie uprawnia go do skorzystania z niniejszej Promocji i nie przysługują mu żadne roszczenia z tego tytułu.
3.3. W ramach niniejszej promocji na czas trwania umowy zostają Abonentowi przyznane ulgi w wysokości zależnej od
wybranego okresu trwania umowy oraz taryfy zgodnie z poniższą tabelą:
Rodzaj umowy

Umowa zawarta na czas określony 24 miesiące
Przyznane ulgi w
opłatach

Kwota ulgi

FiberHOME
20MEGA

abonamentowej

43zł/m-c

instalacyjnej

398zł

FiberHOME
50MEGA

abonamentowej

43zł/m-c

instalacyjnej

398zł

FiberHOME
90MEGA

abonamentowej

43zł/m-c

instalacyjnej

398zł

abonamentowej

0zł

instalacyjnej

200 zł

abonamentowej

40zł

instalacyjnej

120zł

abonamentowej

40zł

instalacyjnej

150zł

abonamentowej

40zł

instalacyjnej

198zł

abonamentowej

40zł

instalacyjnej

198zł

abonamentowej

40zł

instalacyjnej

198zł

Taryfa usługi

Telewizja HD

HyperFon FTTH

HyperFon 120

HyperFon 300

HyperFon 600

HyperFon 24/7

Łączna wartość przyznanych ulg
1430zł

1430zł

1430zł

200zł

1080zł

1110zł

1158zł

1158zł

1158zł

3.4. Prędkości transmisji zależą nie tylko od taryfy łącza do Abonenta, ale również od położenia i obciążenia serwerów z jakich
dane są pobierane i wysyłane oraz od aktualnego obciążenia sieci Internet. Dostawca Usług gwarantuje prędkość minimalną na
poziomie 50% prędkości nominalnej dla danej taryfy.

3.5. Dostawca usług przez okres obowiązywania umowy gwarantuje w ramach oferowanej usługi telewizji 60 kanałów. Kanały
wchodzące w skład Pakietu Podstawowego nie są gwarantowane przez Dostawcę usług. W przypadku kanałów, dla których
zakończona zostanie reemisja (np. z powodu zakończenia nadawania kanału w Polsce) Dostawca usług dokona zamiany tego kanału
na inny w ramach Pakietu Podstawowego. Powyższe zmiany nie stanowią zmiany oferty usług, gdyż gwarantowana liczba
programów telewizyjnych zostanie utrzymana.
3.6. Promocja „FiberHOME BOX TV” łączy się tylko i wyłącznie z Promocją: „Podaj dalej”.
3.7. Abonent w czasie trwania umowy na zasadach Promocji może zgłosić chęć zmiany Pakietu taryfowego tylko na wyższy niż
określony w Umowie.
3.8. Po upływie okresu obowiązywania umowy zawartej na czas określony, zostanie ona automatycznie przedłużona na czas
nieokreślony na warunkach ogólnych, o ile Abonent lub Dostawca Usług nie wyrazi na piśmie innego oświadczenia woli w terminie
30 dni przed upływem okresu obowiązywania umowy, a opłaty będą naliczane zgodnie z Cennikiem usług telekomunikacyjnych w
sieci HyperNET.
4.
Rozwiązanie umowy.
4.1. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na
koniec okresu rozliczeniowego lub na koniec trwania umowy.
4.2. W przypadku rozwiązania umowy na czas określony przez Dostawcę Usług z winy Abonenta lub jej rozwiązanie przez
Abonenta przed upływem okresu na jaki Umowa została zawarta, Abonent zostanie obciążony kwotą łącznie przyznanych ulg
pomniejszonych o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania, liczoną za pełen okres
abonamentowy (rozliczeniowy).
5.
Postanowienia końcowe.
5.1. Regulamin Promocji „FiberHOME BOX TV” stanowi integralną część Umowy.
5.2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem Promocji mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Świadczenia
Usług NET – FON – TV.

Oświadczam, Ŝe zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Promocji „FiberHOME BOX TV” akceptuję jego postanowienia oraz
potwierdzam odbiór.

Data i podpis Abonenta …...........................................................................................................

