Regulamin „promocji tani Internet”
1.

Organizatorem „promocji tani Internet”, zwanej dalej „promocją”, jest firma F.H.U. VILNET Arkadiusz Meus,
zwana dalej „V”.

2.

Promocja trwa od 1 października 2006 r. do 30 września 2007 r.

3.

Promocja skierowana jest do mieszkańców gmin Czernichów i Liszki zwanych dalej „użytkownikami”, którzy:
a) posiadają komputer przenośny z bezprzewodową kartą sieciową lub komputer stacjonarny wraz
z zainstalowanym sprzętem do odbioru internetu w technologii bezprzewodowej,
b) są w zasięgu co najmniej jednego z nadajników: VILNET-505698841-AA, VILNET-505698841-AB,
VILNET-505698841-AC, VILNET-501845202-BA, VILNET-501845202-BB, VILNET-501845202-BC,
VILNET-501845202-CA, VILNET-501845202-CB, VILNET-501845202-CC lub innego nadajnika V.
c) nigdy nie korzystali z usług V (chodzi o usługi dostępu do internetu).

4.

Promocja polega na:
a) podpisaniu umowy na czas nieokreślony z miesięcznym wypowiedzeniem każdej ze stron,
b) aktywowaniu dostępu do Internetu zwanego dalej „usługą”.
Koszt jednorazowej aktywacji wynosi 12zł, bez względu na czas korzystania z usługi,
c) dostępie do internetu w jednej z czterech taryf:
- z prędkością do 32 kb/s w abonamencie 0,30 zł / miesiąc (kontynuacja promocji internet za darmo)
- z prędkością do 128 kb/s w abonamencie 10,00 zł / miesiąc
- z prędkością do 256 kb/s w abonamencie 20,00 zł / miesiąc
- z prędkością do 512 kb/s w abonamencie 30,00 zł / miesiąc
Nie uiszczenie opłaty abonamentowej w terminie zawartym w umowie jest jednoznaczne z wypowiedzeniem
umowy (oczywiście użytkownik musi później zapłacić ten ostatni abonament, co wynika z jednomiesięcznego
okresu wypowiedzenia umowy).
d) niezmienności wyżej wymienionych opłat w okresie trwania umowy

5.

Użytkownik przed aktywacją usługi powinien sprawdzić siłę sygnału z nadajników V. Firma V nie ponosi
odpowiedzialności za zbyt słaby sygnał i inne problemy techniczne użytkownika (wszystkie naprawy
u użytkownika będą płatne jak również dojazd na każde wezwanie).

6.

Warunkiem aktywacji usługi jest dostarczenie przez użytkownika komputera do siedziby V w przypadku
komputera przenośnego, natomiast dla komputera stacjonarnego należy podać adres sprzętowy karty
sieciowej (MAC), jej model oraz rodzaj anteny i inne dane na żądanie V.

7.

V może odmówić skorzystania z promocji w przypadku, gdy sprzęt użytkownika nie spełnia odpowiednich
wymagań lub bez podania przyczyny.

8.

V zobowiązuje się skonfigurować komputer dostarczony przez użytkownika do siedziby V lub podać
konfigurację użytkownikowi i aktywować usługę w ciągu 24 godzin od podpisania umowy.

9.

Użytkownik zobowiązuje się do zachowania konfiguracji i nie ingerowania w identyfikację procedur systemu V.

10. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z usługi V wyłącznie zgodnie z prawem, na potrzeby własne
i wyłącznie na jednym komputerze, zadeklarowanym w firmie V.
11. Użytkownik wyraża zgodę na niezapowiedzianą kontrolę swojej instalacji i sprawdzenie konfiguracji przez V.
12. Konsekwencją jakichkolwiek czynności użytkownika działających na niekorzyść V lub nieprzestrzegania
regulaminu będzie:
a) rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym, bez zwrotu kosztów użytkownikowi.
b) powiększenie opłaty aktywacyjnej o 300zł, w przypadku ponownego skorzystania z usług V.
13. Użytkownik przyjmuje do wiadomości fakt, że podłączenie do internetu zmniejsza bezpieczeństwo
indywidualne w wyniku umożliwienia dostępu lokalnego (sieć lokalna), dostępu globalnego (internet).
V nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne straty spowodowane działaniem innych użytkowników
Internetu lub sieci lokalnej.
14. V odpowiada tylko za awarie własnej infrastruktury technicznej, które będą usuwane w terminie 72 godzin.
W przypadku awarii dłuższej niż 72 godziny (Prawo Telekomunikacyjne) dostawca zobligowany jest do
naliczania stosownej bonifikaty za każdy dzień braku dostępu do sieci. Firma V nie ponosi z tytułu awarii innej
odpowiedzialności prawnej i finansowej.
15. V zastrzega sobie prawo do skrócenia okresu trwania promocji – oferta limitowana.

Ja niżej podpisany zapoznałem się z treścią regulaminu

