REGULAMIN PROMOCJI „ELASTYCZNA DLA MIESZKAŃ”
I. KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z PROMOCJI
- ulga na wybrane w Promocji Usługi przez Okres Zobowiązania,
- ulga w opłacie za instalację, aktywację i przyłączenie.
II. ZASIĘG TERYTORIALNY I OKRES OBOWIĄZYWANIA PROMOCJI
1. Warunki promocyjne świadczenia usług dotyczą obszaru terytorialnego: w zasięgu sieci Virtual Telecom.
2. Promocja trwa od dnia 05.08.2020r. do odwołania.
III. OPŁATY i RABATY
1. Opłaty miesięczne dla Uczestników, którzy wybiorą Usługi objęte Promocją. Opłaty podane są w kwocie brutto.
2. Udzielenie rabatu w wysokości 5,00 zł miesięcznie za udzielenie zgody na otrzymywanie rachunków w formie elektronicznej i terminową
płatność.
3. Udzielenie rabatu w wysokości 5,00 zł miesięcznie za udzielenie zgody na działania marketingowe prowadzone przez Organizatora
Promocji.
Opłaty abonamentowe dla 24 miesięcy okresu zobowiązania – miesięczny koszt w Promocji
Tab. A
1
2
a

Usługa

3

4

Okres Zobowiązania

Opłat promocyjna
nie uwzględniająca
rabatów

Opłata uwzględniająca
dwa rabaty

b

Internet 300 Mbit/s

24 m-ce

49 zł

39 zł

c

Internet 600 Mbit/s

24 m-ce

69 zł

59 zł

JAMBOX Plus
Podstawowy

24 m-ce

34 zł

24 zł

JAMBOX Plus
Korzystny

24 m-ce

54 zł

44 zł

24 m-ce

64 zł

54 zł

24 m-ce

15,99 zł

14,99 zł

d

Plan
Komfortowy TV

JAMBOX Plus
Bogaty

f

Plan
Flexi TV

JAMBOX Podstawowy
z rabatem
+
Pakiety
Premium / Tematyczne
(Jeden lub więcej)

czas nieoznaczony

zgodnie z cennikiem poszczególnych pakietów
tematycznych i premium

Opłata za instalację- jednorazowy koszt w Promocji
Tab. B
Usługa

Opłata z promocją

Instalacja usługi internetowej

0 zł
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Przyłączenie usługi JAMBOX Plus

0 zł

Opłata za aktywację – jednorazowy koszt w Promocji
Tab. C
Usługa

Opłata z promocją

Aktywacja usługi Multiroom

50 zł za każde dodatkowe urządzenie

IV. UCZESTNICY PROMOCJI
Promocja jest przeznaczona dla wszystkich pełnoletnich osób fizycznych (uczestnicy Promocji), które spełniają łącznie wszystkie
wymienione warunki:
a) w dniu przystąpienia do Promocji są Abonentami Organizatora Promocji,
b) nie zalegają względem Organizatora Promocji z płatnościami z jakiegokolwiek tytułu,
c) przystępują do Promocji w celach nie związanych z działalnością gospodarczą,
d) mają miejsce zamieszkania w bloku mieszkalnym wielorodzinnym i będą odbiorcami Usług w obszarze objętym
terytorialnym zakresem obowiązywania Promocji wskazanym w pkt. II,
e) na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się, że blokiem mieszkalnym wielorodzinnym jest budynek stanowiący
konstrukcyjnie całość, w którym wydzielono więcej niż 6 lokali mieszkalnych.
V. DEFINICJE
1. Organizator Promocji - VIRTUAL TELECOM Sp. z o.o., z siedzibą w Lublinie (20-601), ul. Zana 32 A, zarejestrowaną przez Sąd
Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000735272, NIP: 712-319-82-10, REGON:
060584514.
2. Promocja – kampania promocyjna prowadzona przez Organizatora Promocji pod nazwą: „Elastyczna dla mieszkań” na warunkach
i w terminie określonych w Regulaminie Promocji obejmująca sprzedaż usług będących przedmiotem promocji.
3. Przystąpienie do promocji – data zawarcia w czasie obowiązywania Promocji – przez Uczestnika Promocji – Umowy Abonenckiej na
warunkach Promocji. Zastrzeżony Okres zobowiązania liczony jest od dnia rozpoczęcia świadczenia na rzecz Uczestnika Promocji
usług zakupionych w Promocji.
4. Rabaty- obniżenie opłaty miesięcznej o kwotę 5,00 zł za udzielenie zgody na otrzymywanie rachunków w formie elektronicznej
i terminową płatność oraz obniżenie opłaty miesięcznej o kwotę 5,00 zł za udzielenie zgody na działania marketingowe prowadzone
przez Organizatora Promocji. Oświadczenie o udzieleniu zgody może być w każdym czasie odwołana przez Uczestnika Promocji.
Odwołanie zgód i/lub brak wpłaty w terminie oznacza utratę rabatów.
5. Regulamin – Regulamin Świadczenia Usług przez Virtual Telecom Sp. z o.o.
VI. PRZYZNANIE KORZYŚCI ORAZ OKRES OBOWIĄZYWANIA
1. Warunkiem przyznania korzyści określonych w pkt. III Opłaty jest wybór jednego z wariantów Oferty wskazanych w pkt III
Regulaminu Promocji „Elastyczna dla mieszkań” oraz zobowiązanie się Uczestnika Promocji do pozostania Abonentem Organizatora
Promocji w zakresie wybranych Usług w wariantach określonych w pkt. III przez 24 (dwadzieścia cztery) miesiące, licząc od daty
rozpoczęcia świadczenia na jego rzecz Usług na warunkach określonych w Promocji.

2. Łączna ulga udzielona w trakcie Okresu Zobowiązania bez uwzględnienia rabatów wynosi: Internet 300 Mbit/s: 2352 zł; Internet 600

1.

Mbit/s: 3312 zł, usługa JAMBOX Plus Podstawowy: 1152, usługa JAMBOX Plus Korzystny: 1872 zł, usługa JAMOBX Plus Bogaty: 2352
zł. Plan Flexi: 1344,24 Instalacja usługi internetowej: 1500 zł; Aktywacja usługi Multiroom: 50 zł; Przyłączenie usługi JAMBOX Plus:
1500 zł.
Plan Flexi TV - dotyczy łącznego zakupu Pakietu Jambox Podstawowy na czas określony 24 mcy w promocyjnej cenie (z rabatem)
oraz wybranego pakietu lub pakietów tematycznych lub premium z oferty Jambox na czas nieokreślony (zgodnie z obowiązującym
cennikiem). Abonent może dowolnie wybrać/zmieniać rodzaj i liczbę aktywnych pakietów tematycznych i premium, w czasie trwania
Umowy. Warunkiem naliczenia promocyjnej ceny (z rabatem) miesięcznego abonamentu za pakiet Podstawowy wskazanej w tabeli
A., wers (f), Kolumna 3 lub 4 (w zależności od przyznanych rabatów), jest utrzymanie minimum jednego pakietu
tematycznego/premium w okresie rozliczeniowym. Dezaktywacja wybranego pakietu tematycznego lub premium następuje od
następnego okresu rozliczeniowego, następującego po okresie w którym Abonent złożył stosowną dyspozycję. Jeśli w danym okresie
rozliczeniowym Abonent nie posiada żadnego aktywnego pakietu Premium lub Tematycznego, Operator naliczy pełną opłatę
abonamentową za Pakiet Jambox Plus Podstawowy wskazaną w tabeli A, wers (d), kolumna 3 lub 4, (w zależności od naliczonych
rabatów za fakturę elektroniczną i zgody marketingowe opisane w V.4 niniejszego Regulaminu). W przypadku aktywacji pakietu
tematycznego/premium w trakcie trwania okresu rozliczeniowego, opłata promocyjna (z rabatem) za Pakiet Jambox Plus
Podstawowy zostanie naliczona od najbliższego pełnego okresu rozliczeniowego.
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Tab. C

Usługa

Usługi w ramach pakietu
promocyjnego

Opłata za poszczególne usługi bez promocji

Internet 300 Mbit/s

Internet 300 Mbit/s

147 zł/mc

Internet 600 Mbit/s

Internet 600 Mbit/s

207 zł/mc

JAMBOX Plus Podstawowy

JAMBOX Plus Podstawowy

72 zł/mc

JAMBOX Plus Korzystny

JAMBOX Plus Korzystny

132 zł/mc

JAMBOX Plus Bogaty

JAMBOX Plus Bogaty

162 zł/mc

Instancja usługi internetowej

Instalacja usługi
internetowej

1500 zł (jednorazowa)

Aktywacja usługi Multiroom

Aktywacja usługi Multiroom

100 zł (jednorazowa)

Przyłączenie usługi
JAMBOX Plus

Przyłączenie usługi
JAMBOX Plus

1500 zł (jednorazowo)

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator Promocji zastrzega sobie do odwołania lub zmiany Promocji w każdym czasie.
2. Po okresie obowiązywania Promocji, po przekształceniu się Umowy na czas nieokreślony zgodnie z postanowieniami Umowy, opłata
będzie naliczana zgodnie z Tabela C- Opłata za poszczególne usługi bez promocji.

Lublin, dnia 05.08.2020r.
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