F.H.U. Balmont
ul. Grzegórzecka 69
31-559 Kraków
tel. (12) 397 12 00

Regulamin Promocji [113/A/ASYM-6 – 03.2017]
§1
1.Organizatorem promocji jest Monika Bała Firma Handlowo-Usługowa Balmont siedzibą przy ul. Grzegórzeckiej 69, 31-559 Kraków
(Operator).
2.Promocja trwa od 01 marca 2017 roku do odwołania.
3.Promocja przeznaczona jest dla wszystkich osób, które:
a)nie korzystały z niniejszej promocji.
b)są objęte strefą taryfową „A”.
§2
1.Ulgi przyznaje się Abonentom, którzy w czasie trwania promocji podpiszą Umowę Abonencką z minimalnym czasem zobowiązania 6
miesięcznych cykli rozliczeniowych. Po podpisaniu Umowy Abonenckiej Operator:
a)obniża miesięczną opłatę abonamentową za korzystanie z usługi dostępu do Internetu zgodnie z wyborem dokonanym przez Abonenta
(tabele nr 1).
2.Jeżeli Abonent, który skorzystał z promocji, rozwiąże Umowę Abonamentową przed upływem okresu promocyjnego, na jaki została
zawarta, zobowiązany jest do zwrotu ulg z tytułu abonamentu oraz aktywacji przyznanych w ramach promocji, pomniejszonych o
proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy/aneksu do dnia jej rozwiązania. Wysokość ulg przedstawiają tabele nr 1, 2.
Tabela nr 1 Kablowy dostęp do Internetu (Strefa A) – umowa na 6 miesięcy
Wybór
usług*

Prędkość max.
(pobierane – wysyłanie)

Okres
promocyjny

Abonament
1-12 miesiąc
(cena brutto)

Wysokość ulgi z
tytułu abonamentu
(cena brutto)

15Mb/s – 3Mb/s**
(z e-fakturą***)

6m

37,00 zł

18,00 zł

15Mb/s – 3Mb/s**

6m

42,00 zł

18,00 zł

30Mb/s – 10Mb/s**
(z e-fakturą***)

6m

49,00 zł

66,00 zł

30Mb/s – 10Mb/s**

6m

54,00 zł

66,00 zł

* właściwe zaznaczyć,
** oferta ograniczona terytorialnie zależna od warunków technicznych
*** wystawienie i wysłanie rachunku w wersji elektronicznej na wskazany w Umowie adres poczty elektronicznej
Tabela nr 2 Opłaty aktywacyjne
Wybór
opcji*

Typ usługi

Aktywacja
(cena brutto)

Ulgi z tytułu aktywacji
(cena brutto)

Aktywacja

69,00 zł

30,00 zł

Aktywacja – Router WiFi N [6 m-cy]

99,00 zł

100,00 zł

3.Opłaty według zasad określonych w ust. 2 zostaną naliczone również w przypadku rozwiązania Umowy przez Operatora z winy Abonenta
(szczegóły reguluje Ogólny Regulamin Świadczenia Usług i Umowa Abonencka).
4.We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem Promocji mają zastosowanie odpowiednie postanowienia Umowy Abonenckiej
i Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług.
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