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Regulamin promocji „Ułanów”

1. Organizatorem promocji „Ułanów”, zwanej w dalszej części Regulaminu Promocją, jest spółka ZETO-RZESZÓW
Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy al. Rejtana 55, zwana dalej Operatorem. Regulamin Promocji jest dostępny
w siedzibie ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej Operatora www.zetomedia.pl. Czas trwania
Promocji obejmuje okres od 04.04.2022 r. do odwołania.
2. W Promocji może wziąć udział osoba fizyczna lub osoba prowadząca działalność gospodarczą lub podmiot
o osobowości prawnej zwana dalej Abonentem, która spełnia łącznie poniższe warunki:
a.

ma podpisaną obowiązującą „Umowę dotyczącą dostępu i korzystania z sieci Internet”
z Operatorem na czas nieokreślony oraz nie zalega względem Operatora z płatnościami
z jakiegokolwiek tytułu. W takim przypadku obecna „Umowa dotycząca wykonania dostępu
i korzystania z sieci Internet” wygasa z dniem aktywacji nowej wybranej przez Abonenta usługi
promocyjnej.

b.

nie ma podpisanej obowiązującej Umowy dotyczącej dostępu i korzystania z sieci Internet
z Operatorem.

3. Obszarem objętym Promocją są zasoby sieci internetowej Operatora, obejmujące bloki mieszkalne w Rzeszowie
przy ulicy Ułanów. Przy czym Operator zastrzega sobie prawo kierowania Promocji wyłącznie do Abonentów
spełniających warunki zawarte w punkcie 2.
4. Umowa popisana w ramach Promocji zostaje zawarta na zastrzeżony okres 12 miesięcy. Po upływie wskazanego
w niej terminu obowiązywania Umowa zostanie automatycznie przekształcona w umowę na czas nieokreślony na
takich samych warunkach, chyba że Abonent na 30 dni przed upływem okresu, na który Umowa została zawarta,
zawiadomi Operatora na piśmie o rezygnacji z usług.
5. Przedmiotem Promocji jest obniżenie ceny opłat abonamentowych usług dla uczestników Promocji. Wszystkie
ceny podane w niniejszym Regulaminie są cenami brutto.
Nazwa pakietu
EASY 30

Prędkość
pobierania / wysyłania [Mbps]

Opłata abonamentowa w Promocji [zł]

30/1Mbps

29,00

6. W przypadku zmiany warunków umowy, ich aktywacja następuje z dniem pierwszego kolejnego okresu
rozliczeniowego.
7. Czas trwania umowy terminowej liczony jest od pierwszego kolejnego okresu rozliczeniowego.
8. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków technicznych i handlowych Promocji, jak również czasu jej
trwania, przy czym zmiany warunków Promocji nie wpływają na prawa nabyte przez uczestników Promocji przed
dniem wprowadzenia wyżej wymienionych zmian.
Strona 1 z 2

ZETOmedia
35-326 Rzeszów
ul. Rejtana 55

Tel. 17 282 5000
bok@zetomedia.pl
www.zetomedia.pl

9. Operator odpowiada za parametry łącza określone umową mierzone na porcie urządzenia dostarczonego przez
Operatora, przy czym oferowane prędkości gwarantowane są przy połączeniu kablowym.
10. W okresie trwania Umowy w ramach niniejszej Promocji Abonentowi nie przysługuje prawo do zawieszenia
świadczenia usługi.
11. W przypadku rozwiązania umowy z winy Abonenta a w szczególności z powodu zaległości w zapłacie za usługi,
przed upływem Okresu Umowy, Abonent zapłaci odszkodowanie, które nie może przekroczyć wartości ulgi
przyznanej Abonentowi pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej
rozwiązania.
12. Regulamin Promocji stanowi integralną część Umowy Abonenckiej oraz towarzyszącym jej Regulaminom.
13. Abonent, przystępujący do Promocji, oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje
warunki w nim zawarte.
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