Regulamin świadczenia Usługi dostępu do Internetu
w ramach promocji „Bardzo Dobry Internet”
1. Organizatorem promocji „Bardzo Dobry Internet”, zwanej dalej „Promocją”, jest BDInet Tylski sp.j., zwana dalej „BDInet”.
2. Promocja obowiązuje od dnia 1 listopada 2017 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
3. Promocja jest skierowana do:
a) Klientów, którzy w okresie jej obowiązywania złożą zamówienie na usługę dostępu do Internetu w opcjach oraz wariantach umów dostępnych
w Promocji.
lub
b) Abonentów usługi dostępu do Internetu, którzy podpisali umowy na czas nieokreślony.
lub
c) Abonentów usługi dostępu do Internetu, którzy podpisali umowy na czas określony i w czasie trwania Promocji podpiszą aneks do umowy
przedłużający ją w promocji „Bardzo Dobry Internet”, co najmniej do dnia zakończenia obecnej umowy i wybiorą opcję prędkości większą niż w
obecnej umowie.
lub
d) Abonentów usługi dostępu do Internetu, którzy podpisali umowy na czas określony w ramach promocji „Bardzo Dobry Internet” i do końca
bieżącej umowy pozostało im nie więcej niż 60 dni, chyba, że w ramach Promocji skorzystają z opcji o większej prędkości niż obecnie.
4. Promocja polega na:
a) obniżeniu opłaty aktywacyjnej dla usługi dostępu do Internetu zgodnie z Cennikiem – kolumny „Cena aktywacji” oraz „Cena aktywacji w
przypadku przedłużenia umowy”.
b) wprowadzeniu promocyjnej miesięcznej opłaty abonamentowej za korzystanie z usługi dostępu do Internetu w wariancie z umową na 12, 24
lub 36 miesięcy., zgodnie z Cennikiem – kolumna „Miesięczna opłata w okresie Promocji”.
5. W związku z powyższym Promocja wiąże się z przyznaniem następujących ulg (w stosunku do oferty standardowej):
a) ulgi w zakresie opłaty aktywacyjnej, w wysokości określonej w Cenniku – kolumna „Kwota ulgi z tytułu opłaty aktywacyjnej przyznanej w
ramach Promocji (Umowa)” - w przypadku nowej umowy.
b) ulgi w zakresie opłaty aktywacyjnej, w wysokości określonej w Cenniku – kolumna „Kwota ulgi z tytułu opłaty aktywacyjnej przyznanej w
ramach Promocji (Aneks)” - w przypadku przedłużenia okresu obowiązywania aktywnej umowy.
c) ulgi w zakresie miesięcznej opłaty abonamentowej (w stosunku do oferty standardowej) w wysokości określonej w Cenniku – kolumna
„Kwota całkowitej ulgi z tytułu opłaty abonamentowej przyznanej w Promocji”
6. Zainteresowany Klient może skorzystać z Promocji, jeżeli spełnione są poniższe warunki:
a) nie zalega z opłatami na rzecz BDInet.
b) istnieją techniczne możliwości świadczenia usługi w wybranej przez Abonenta opcji na łączu BDInet
7. W przypadku rozwiązania Umowy przez BDInet z winy Abonenta lub jej rozwiązania przez Abonenta przed upływem okresu, na jaki Umowa
została zawarta, Abonent zostanie obciążony karą umowną w wysokości nie większej niż suma przyznanych ulg:
a) za aktywację, zgodnie z Cennikiem – kolumna „Kwota ulgi z tytułu opłaty aktywacyjnej przyznanej w ramach Promocji (Umowa)” - w
przypadku nowej umowy.
b) za aktywację, zgodnie z Cennikiem – kolumna „Kwota ulgi z tytułu opłaty aktywacyjnej przyznanej w ramach Promocji (Aneks)” - w
przypadku umowy, której okres obowiązywania został przedłużony.
c) za opłaty abonamentowe, zgodnie z Cennikiem – kolumna „Kwota całkowitej ulgi z tytułu opłaty abonamentowej przyznanej w Promocji”
8. Kara umowna będzie naliczana proporcjonalnie do okresu, jaki pozostał do końca trwania umowy.
9. Abonent będzie zobowiązany do uiszczenia kary umownej, o której mowa w ust. 7 i 8 w terminie wskazanym w nocie księgowej.
10. BDInet może wystąpić z roszczeniem o zapłatę kary umownej, o której mowa w ust. 7 i 8 w związku z przyznaną ulgą w terminie do 36
miesięcy od dnia następującego po dniu rozwiązania umowy przez Abonenta lub przez BDInet z winy Abonenta.
11. Abonent objęty Promocją może zmienić okres umowy, na jaki została zawarta, pod warunkiem, że data zakończenia nowej umowy będzie nie
wcześniejsza niż data zakończenia obecnej umowy.
12. Abonentowi przysługuje prawo do zmiany opcji usługi umowy z zastrzeżeniem postanowień punktu 3 niniejszego Regulaminu. W takim
przypadku pobierana jest opłata zgodnie z Cennikiem.
13. Abonent może zmienić warunki umowy opisane w ust. 11 i ust. 12 raz w ciągu Okresu rozliczeniowego.
14. BDInet może skrócić okres obowiązywania Promocji bez podania przyczyny.
15. Abonent może dodatkowo być obciążony opłatą instalacyjną za elementy dodatkowe wyszczególnione w Cenniku niezbędne do świadczenia
Usługi. Koszt elementów zostanie wyszczególniony na Protokole Instalacji.
16. Abonent korzystający z Promocji nie jest uprawniony w tym samym czasie do korzystania z promocji
a) „Abonent od 30-stu miesięcy”
b) „Stały Klient”
17. Abonent może korzystać z pozostałych promocji i ofert okresowych dotyczących Usługi dostępu do Internetu, o ile ich regulaminy nie będą
stanowiły inaczej.
18. Numer telefonu BOA, dla Abonentów korzystających z usług na warunkach niniejszej Promocji podany jest na stronie www.bdi.net.pl oraz na
fakturach VAT.
19. Po zakończeniu okresu, na jaki umowa została zawarta, umowa przekształca się w umowę na czas nieokreślony, zgodnie z którą Abonent
zobowiązany będzie uiszczać opłaty określone w Cenniku, kolumna „Miesięczna opłata po zakończeniu Promocji”, chyba, że na 7 dni przed
upływem okresu obowiązywania umowy zawartej na czas określony Abonent doręczy BDInet oświadczenie woli o jej przedłużeniu lub rozwiązaniu.
20. W przypadku rozwiązaniu umowy Abonent powinien zwrócić na adres BDInet Zestaw Abonencki w terminie do 14 dni od zakończenia umowy.
Abonent ponosi koszty przekazania Zestawu Abonenckiego.
21. Na podany przez Abonenta adres poczty e-mail będą przesyłane informacje e o planowanych wyłączeniach sieci, przewidywanym czasie
usunięciach awarii, zbliżającym się końcu okresu obowiązywania umowy, saldzie Abonenta, zadłużeniach Abonenta i związanymi z tym
konsekwencjami.
22. Do świadczenia usługi dostępu do Internetu w ramach umowy zawartej na warunkach Promocji zastosowanie mają postanowienia zawarte w
„Regulaminie świadczenia usługi dostępu do sieci Internet” oraz „Cenniku usług dostępu do Internetu”, o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.
23. Umowę w wariancie „36 miesięcy” może podpisać Abonent nie będący Konsumentem lub Konsument będący Abonentem BDInet od ponad 24
miesięcy.

