Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „The Best Media”
Regulamin Promocji „ internet6g_22”
z dnia 20.04.2022 r.
§ l ZAKRES PROMOCJI
1.
„Internet 6g dwa", zwana dalej „Promocją", skierowana jest do abonentów usług Przedsiębiorstwa Produkcyjno
Handlowo Usługowego „The Best Media” Halina Ostrowska Warneńska 12 94-215 Łódź
2.
Promocja obowiązuje od dnia 1 Lipca 2017 r. do dnia 1.01..2019 roku lub do odwołania. „The Best Media” zastrzega sobie
prawo do zakończenia Promocji w każdym czasie bez podania przyczyn, w szczególności z powodu wyczerpania zapasów urządzeń
instalowanych w ramach promocji.
3.
„The Best Media” zastrzega sobie również prawo do nieobjęcia warunkami niniejszej Promocji abonenta, w którego lokalu
nie ma możliwości technicznych świadczenia usług objętych promocją lub brak jest możliwości technicznych do instalacji urządzeń
transmisyjnych.
1.

§ 2 PRZEDMIOT PROMOCJI
W ramach niniejszej Promocji opłata aktywacjyjna (opłata za włączenie do sieci) wynosi :

Umowa na czas nieoznaczony
Umowa na 12 miesięcy
Umowa na 24 miesiące

700 zł
200 zł wysokość ulgi 500 zł
100 zł wysokość ulgi 599 zł

Opłata określona w § 2 pkt l płatna jest w dnu instalacji.
2.
Abonent w ramach Promocji ma możliwość skorzystania z abonamentu w wysokości :
A. Umowa na czas określony
maksymalna pobierania/ wysłania danych cena bez faktura
i zgody marketingowe
Internet6g_22_1
22 Mb/s
1 Mb/s
66 zł
Internet6g_22_2
35 Mb/s
2 Mb/s
76 zł
Internet6g_22_3
68 Mb/s
3 Mb/s
106 zł

cena z faktura
i zgody marketingowe
56 zł
66 zł
96 zł

B. Umowa na czas nieokreślony
maksymalna pobierania/ wysłania danych
Internet6g_22_1
Internet6g_22_2
Internet6g_22_3

2 Mb/s
5 Mb/s
8 Mb/s

512Kb/s
1 Mb/s
1 Mb/s

cena bez e faktura
i zgody marketingowe
66 zł
76 zł
106 zł

cena z efaktura
i zgody marketingowe
56 zł
66 zł
96 zł

§ 3 WARUNKI PROMOCJI
1.
Warunkiem skorzystania z niniejszej Promocji jest:
a)
zawarcie z The Best Media Halina Ostrowska” umowy o świadczenie usług na czas określony 12,24 lub czas nieokreślony
o parametrach określonych w § 2pkt 2
b)
zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu.
2.
Po upływie okresu, o którym mowa w § 3 pkt l lit. A umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych przekształca
się w umowę na czas nieokreślony na warunkach określonych w § 2pkt B Regulaminu promocji Internet 6g_22. Okres
wypowiedzenia umowy na czs nieokreślony został określony w umowie.
3 Od Abonentów będących Klientami The Best Media Halina Ostrowska zmieniających umowę na warunkach promocyjnych nie
będzie pobierana opłata za włączenie do sieci określona w § 2pkt 1 , wysokość udzielonej ulgi pozostaje bez zmian.
4.Brak opłaty aktywacyjne opisanej w § 3pkt 3 dotyczy umów zawieranych na 24 miesiące.
5.ulaga 10 zł za zgody marketingowe i e fakture nie będzie udzielana w przypadku nieterminowej płatności za poprzednia
fakturę.
§ 4 POSTANOWIENIA DODATKOWE
1.
W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Regulaminu świadczenia usług
PPHU „The Best Media” obowiązujący na dzień podpisania umowy oraz obowiązującego cennika usług.
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