Regulamin promocji „Migracja do VILNET-500+”
1. Organizatorem promocji „Migracja do VILNET-500+”, zwanej dalej „promocją”,
jest firma FHU VILNET (www.vilnet.eu), zwana dalej „V”.
2. Promocja trwa od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.
3. Promocja skierowana jest do mieszkańców gmin Czernichów, Liszki, Brzeźnica
i Skawina zwanych dalej „uŜytkownikami”, którzy:
a) korzystali z usług jakiegokolwiek innego operatora w ciągu ostatnich 12
miesięcy i nigdy nie korzystali z usług V (chodzi o usługi dostępu do internetu
w miejscu zamieszkania);
b) są w zasięgu co najmniej jednego z nadajników: VILNET-505698841-AA,
VILNET-505698841-AB, VILNET-505698841-AC, VILNET-505698841-AD,
VILNET-505698841-AE, VILNET-505698841-AF, VILNET-505698841-AX,
VILNET-505698841-AY, VILNET-505698841-AZ, VILNET-501845202-BA,
VILNET-501845202-BB, VILNET-501845202-BC, VILNET-501845202-BD,
VILNET-501845202-BE, VILNET-501845202-BY, VILNET-501845202-BZ,
VILNET-505698841-CA, VILNET-505698841-CB, VILNET-505698841-CC,
VILNET-505698841-CZ, VILNET-501845202-DA lub innego nadajnika V;
c) posiadają, zmodyfikują lub zakupią odpowiedni sprzęt do odbioru internetu
radiowego według zaleceń V (celem promocji jest częściowe zrekompensowanie
kosztów wymiany urządzeń, dzięki którym będzie moŜliwe bezawaryjne
i komfortowe korzystanie z internetu).
4. Promocja polega na:
a) konsultacjach uŜytkownika z V na temat sprzętu i instalacji
(sprzęt i instalację moŜna zamówić u V – promocja nie dotyczy pełnej instalacji);
b) sprawdzeniu instalacji i aktywowaniu usługi na tygodniowy okres testowy;
c) po pozytywnym zakończeniu okresu testowego będzie moŜliwe podpisanie
umowy na czas nieokreślony z miesięcznym wypowiedzeniem oraz
standardowego regulaminu, który jest decydujący w sprawach nieuregulowanych
w niniejszym regulaminie, oraz we wszystkich sprawach od 1 stycznia 2009;
d) aktywowaniu dostępu do Internetu zwanego dalej „usługą” (koszt aktywacji
wynosi 12,20zł z VAT-em)
e) moŜliwości korzystania z usługi w promocyjnej taryfie VILNET-500+ do 31
grudnia 2008, po czym umowa automatycznie przechodzi na taryfę VILNET-750+**
W okresie od podpisania umowy do
31 grudnia 2008*

Od 1 stycznia 2009 do rozwiązania
umowy*

Taryfa VILNET-500+ z prędkością do Taryfa VILNET-750+** z prędkością do
512 kb/s w cenie 36,60zł z VAT-em
768** kb/s w cenie 48,80zł z VAT-em
* istnieje moŜliwość zmiany taryfy na taryfę z aktualnego cennika
(bez dodatkowych kosztów),
** VILNET-750+ - 768 kb/s lub odpowiednik tej taryfy
(jeśli taryfa nie będzie dostępna)
Zapoznałem się z treścią regulaminu

