Regulamin Promocji Nowy HiMax 20M
1. Organizatorem Promocji „Nowy HiMax 20M ” jest F.U.H MAXSERWIS z siedzibą: 33-380 Krynica-Zdrój , ul. Kraszewskiego 19
(Usługodawca)
2. Promocja trwa od dnia 1listopada 2014 roku do odwołania i jest ograniczona ilościowo i terytorialnie.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Promocji.
3. Promocja przeznaczona jest dla :
•
aktualnych klientów F.U.H MAXSERWIS którzy posiadają umowę na czas nieokreślony , taryfę HiMax lub posiadają umowę na
czas określony w taryfie HiMax do końca której pozostało o nie więcej niż 6 okresów rozliczeniowych .
•
Nowych klientów .
•
Promocja obejmuje Pakiet : HiMax 20M
4. Warunkiem skorzystania z Promocji, niezależnie od warunków określonych w Regulaminie świadczenia usług, jest:
a/ założenie Zamówienia w okresie trwania promocji
b/ zawarcie Umowy na Okres Promocyjny 12 lub 24 miesięcy
c/ pozytywne warunki techniczne
d/ regularnie opłacane abonamenty oraz brak zaległości wobec F.U.H MAXSERWIS.
5. W ramach Promocji Usługodawca przyznaje specjalne warunki udzielając następujących ulg:
a/ w opłacie aktywacyjnej zgodnie z Tabelą nr 1.
Tabela nr 1. Specjalne warunki opłaty aktywacyjnej wraz z wysokością przyznanej ulgi. Ceny brutto z VAT

Nazwa Pakietu

Nowy HiMax 20M

Warunki standartowe

Warunki promocyjne

Czas nieokreślony

12 miesięcy

ulga

24 miesiące

ulga

499 zł

99 zł

400 zł

1zł

498 zł

b/ w Abonamencie w trakcie Okresu Promocyjnego zgodnie z Tabelą nr 2
Tabela nr 2. Abonament w Okresie Promocyjnym wraz z wysokością przyznanej ulgi. Ceny brutto z VAT.

Nazwa Pakietu

Warunki standartowe
Czas nieokreślony

Nowy HiMax 20M

145,90 zł

Warunki promocyjne
12 miesięcy

ulga

24 miesiące

ulga

65,90 zł

80 zł

45,90 zł

100 zł

* maksymalna przepustowość łącza w kierunku do abonenta ( download ) mierzone na porcie ethernet terminala u abonenta,
maksymalne prędkości uzyskiwane bezprzewodowo ( WiFi ) zależą od karty i oprogramowana komputera abonenta i nie podlegają
reklamacji . Maksymalna przepustowość od abonenta wynosi 1/5 prędkości 20Mb/s
6. W okresie Promocyjnym Abonent :
a/ nie może dokonać zmiany Pakietu na niższy niż określony w Umowie,
b/ nie może zawiesić świadczenia Usługi
7. W przypadku jednostronnego rozwiązania Umowy przez Abonenta lub rozwiązania Umowy przez Usługodawcę z winy Abonenta przed
upływem Okresu Promocyjnego, Abonent zobowiązany jest do zwrotu równowartości przyznanych ulg, zgodnie z Tabelą nr 1 i Tabelą nr 2.
8.Promocja „ Nowy HiMax 20M ” nie może być łączona z innymi promocjami, chyba że dopuszcza to regulamin innej promocji.
9. Do świadczenia Usług w zakresie nieuregulowanym stosuje się Regulamin świadczenia usług oraz Cennik świadczenia usług.

Akceptuje postanowienia regulaminu :

……………………………………………………………

