
Regulamin Promocji "Jeszcze szybciej"                                 
Organizatorem  Promocji  ,,Jeszcze  szybciej",  zwanej  w  dalszej  części
Regulaminu ,,Promocją", jest PPHU MATRIX Zbigniew Sójka z siedzibą w
Kurowicach  95-006  przy  ulicy  Rokicińskiej  34,  wpisanej  do  rejestru
przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 7581, NIP: 7281365517
zwaną dalej: "Operatorem"

1. Przedmiotem promocji  jest  udostępnienie  Abonentom Internetu w
technologii  radiowej,  zgodnie  z  parametrami  usługi  opisanymi  w
pkt.8, zgodnie z Cennikiem promocji będącym Załącznikiem nr 1 do
Regulaminu promocji.
W ramach Promocji  Operator zapewnia nowemu Abonentowi, dla
Usług  opisanych  w  punkcie  8  niniejszego  Regulaminu,
korzystającemu w chwili zawarcia Umowy z PPHU Matrix, z usługi
dostępu  do  Internetu  świadczonej  przez  innego  operatora,
możliwość korzystania z Usługi opisanej w punkcie 8 maksymalnie
do 6 miesięcy  za obniżony abonament: miesiąc aktywacji  jest
nieodpłatny dla Abonenta, od 2 do 6 miesiąca abonament  wynosi
1zł  za  każdy  miesiąc.  Warunkiem  skorzystania  z  promocji  jest
okazanie  Operatorowi  dokumentu  potwierdzającego  dostęp  do
Internetu z dotychczasowym Operatorem.  Ilość  miesięcy  za  1zł
uzależniona jest od tego, ile miesięcy pozostało do końca trwania
umowy u dotychczasowego operatora,  jednak  nie  więcej  niż  5
miesięcy.

Miesiąc aktywacji jest nieodpłatny dla każdego nowego  Abonenta
przysztępujacego do promocji na zasadach niniejszego Regulaminu
(z wyjątkiem Abonentów, którzy w dniu zawarcia umowy korzystają
z usług Operatora tj. dokonujących przedłużenia umowy lub zmiany
umowy  w  tym  również  technologii  wykorzystywanej  do
świdaczenia usług dostępu do Internetu. Opłaty za  Pakiet  Internet
wskazany w pkt. 8 naliczane będą od pierwszego pełnego miesiąca,
następującego po miesiącu w którym Abonent  zadeklarował
zmianę).

2. Regulamin  promocji  wchodzi  w  życie  z  dniem  10.04.2020r.  i
obowiązuje do odwołania.

3. Promocja skierowana jest do obecnych oraz przyszłych Abonentów
Operatora,  którzy  w  okresie  obowiązywania  Promocji  podpiszą
Umowę   z  Operatorem na  warunkach  Regulaminu  promocji  i  w
zakresie świadczenia Usług promocyjnych.

4. Promocją  objęte  są  przyłącza  w  rejonach  Operatora,  na  których
istnieją  możliwości  techniczne,  a  także  nie  ma  przeszkód
formalnych i technicznych do ich świadczenia.

5. Z Promocji wyłączeni są Abonenci posiadający zaległości płatnicze
wobec  Operatora  lub  posiadający  niejasny  i  nieudokumentowany
stan  prawny  lokalu  lub  w  inny  sposób  nie  spełniają  wymagań
wynikających z Regulaminu promocji lub Umowy lub Regulaminu.

6. W  przypadku  zawarcia  przez  Abonenta  Umowy  na  warunkach
niniejszej promocji Abonentowi zostanie przyznana ulga w postaci
obniżonej  opłaty  abonamentowej  przez  okres  obowiązywania
Umowy.
a. róźnica pomiędzy sumą wysokości Abonamentu za czas trwania 
Umowy wynikającą z Cennika Usług Operatora, a wysokością sumy
Abonamentu  promocyjnego.  Wysokość  Ulgi  określona  została  w  
Załączniku nr 1.

7. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest:
a. wybranie Usługi zgodnie z Cennikiem promocji,
b.  wyrażenie  przez Abonenta  zgody na przesyłanie  na wskazany  
adres  e-mail  lub  udostępnianie  e-faktury  wystawionej  z  tytułu  
świadczonych  przez  Operatora  Usług  za  pośrednictwem  strony  
internetowej pod adresem https://panel.matrixinternet.pl
Abonent  zobowiązuje  się  do  utrzymywania  aktywnego  adresu  e-
mail, w okresie korzystania z Usługi.
c.  spełnienie  wszystkich  pozostałych  warunków  niniejszego  
regulaminu.

8. Parametry usługi dostępu do Internetu  wynoszą:

Download 2Mb/s Upload 0,5Mb/s
Download 5Mb/s Upload 0,5Mb/s
Download 6Mb/s Upload 1Mb/s
Download 10Mb/s Upload 2Mb/s
Download 12Mb/s Upload 2Mb/s
Download 15Mb/s Upload 2Mb/s
Download 20Mb/s Upload 2Mb/s

9. Skorzystanie z promocji nie wyklucza korzystania przez Abonenta z
innych Promocji dostępnych w ofercie Operatora, chyba, że warunki
czy regulaminy tych ofert promocyjnych stanowią inaczej.

10. Cennik  promocji  określa  ceny Usług  dla  Usług  świadczonych  w
ramach Promocji oraz wysokość ulgi przyznanej Abonentowi.

11. Przez  okres  trwania  Promocji  Abonent  zobowiązany  będzie  do
utrzymania Usług promocyjnych  oraz do terminowego uiszczania
Abonamentu wynikającego z Cennika.

12. Po zakończeniu trwania umowy zawartej na czas określony ulega 
ona przedłużeniu na czas nieokreślony z zachowaniem cen 
promocyjnych wskazanych w Cenniku promocji będącym 
Załącznikiem nr 1 do Regulaminu promocji.

13. Przez  okres  24-miesięcy  Abonent  nie  może  dokonać  czasowego
zawieszenia świadczenia Usługi dostępu do Internetu.

14. W czasie  korzystania z Promocji  nie jest  możliwa zmiana opłaty
abonamentowej na niższą.

15. W przypadku zmiany opłaty abonamentowej na wyższą w ramach
niniejszej Promocji, Abonent będzie uiszczał opłaty abonamentowe
zgodne  z  Cennikiem  promocji  będącym  Załącznikiem  nr  1  do
Regulaminu  promocji, zaś  zmiana  nastąpi  z  dniem  następnego
miesiąca, po zgłoszeniu Abonenta.

16. Zmiana lub odwołanie Promocji nie wpływa na prawa i obowiązki
uprzednio  nabyte  przez  Abonenta.  Informacja  o  zmianie  lub
odwołaniu Promocji zostanie opublikowana na stronie internetowej
Operatora lub w inny sposob podana do wiadomości publicznej.

17. Wszelkie  wyrazy  lub  wyrażenia  pisane  w  treści  Regulaminu
promocji  dużą literą  i  nie  zdefiniowane w Regulaminie  promocji
należy rozumieć  zgodnie  z  ich  definicją  zawartą  odpowiednio  w
Regulaminie świadczenia usługi dostępu do Internetu lub Cenniku
Operatora.

18. W sprawach nieuregulowanych treścią Regulaminu promocji stosuje
się odpowiednio postanowienia dokumentów wskazanych w pkt 17
powyżej.

19. W przypadku jednostronnego rozwiązania Umowy przez Abonenta
lub przez Operatora z winy Abonenta przed upływem terminu na
jaki  umowa  (związana  z  przyznaniem  ulg  Abonentowi)  została
zawarta,  Operatorowi  Usług  przysługuje  roszczenie  o  zwrot
przyznanych Abonentowi ulg pomniejszonych o proporcjonalną ich
wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania.
Roszczenie nie przysługuje w przypadku rozwiązania Umowy przez
Abonenta przed rozpoczęciem świadczenia Usług.

20. Abonent oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Promocji,
Regulaminu świadczenia usług dostępu do Internetu, akceptuje ich
postanowienia  oraz  potwierdza  odbior  każdego  z  Regulaminów,
Cennika oraz instrukcji logowania się do panelu klienta w jednym
egzemplarzu.

................................................................. .................................................................
Abonent Operator/Przedstawiciel Operatora



Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji "Jeszcze szybciej"

Cennik Promocji "Jeszcze szybciej"

1. Jednorazowe opłaty:

Zgodnie z Cennikiem Usług Operatora.

2. Miesięczna opłata abonamentowa:

Internet
Minimalny okres
obowiązywania

Opłata poza 
promocją

Opłata promocyjna Miesięczna wartość ulgi
Łączna wartość

ulgi

Download 2Mb/s Upload 0,5Mb/s

24 miesiące 55,00 zł

Miesiąc aktywacji: 0,00zł
Od 2 do 24 miesiąca: 36,00 zł

Miesiąc aktywacji: 55,00zł
Od 2 do 24 miesiąca:19,00 zł

492,00 zł

Od miesiąca aktywacyjnego do 24
miesiąca: 36,00zł 

Od miesiąca aktywacyjnego 
do 24 miesiąca: 19,00zł 

456,00 zł

Download 5Mb/s Upload 0,5Mb/s

24 miesiące 75,00 zł

Miesiąc aktywacji: 0,00zł
Od 2 do 24 miesiąca: 40,00 zł

Miesiąc aktywacji: 75,00zł
Od 2 do 24 miesiąca:35,00 zł

880,00 zł

Od miesiąca aktywacyjnego do 24
miesiąca: 40,00zł 

Od miesiąca aktywacyjnego 
do 24 miesiąca: 35,00zł 

840,00 zł

Download 6Mb/s Upload 1Mb/s

24 miesiące 80,00 zł

Miesiąc aktywacji: 0,00zł
Od 2 do 24 miesiąca: 45,00 zł

Miesiąc aktywacji: 80,00zł
Od 2 do 24 miesiąca:35,00 zł

885,00 zł

Od miesiąca aktywacyjnego do 24
miesiąca: 45,00zł 

Od miesiąca aktywacyjnego 
do 24 miesiąca: 35,00zł 

840,00 zł

Download 10Mb/s Upload 2Mb/s

24 miesiące 140,00 zł

Miesiąc aktywacji: 0,00zł
Od 2 do 24 miesiąca: 50,00 zł

Miesiąc aktywacji: 140,00zł
Od 2 do 24 miesiąca:90,00 zł

2 210,00 zł

Od miesiąca aktywacyjnego do 24
miesiąca: 50,00zł 

Od miesiąca aktywacyjnego 
do 24 miesiąca: 90,00zł 

2 160,00 zł

Download 12Mb/s Upload 2Mb/s

24 miesiące 145,00 zł

Miesiąc aktywacji: 0,00zł
Od 2 do 24 miesiąca: 55,00 zł

Miesiąc aktywacji: 145,00zł
Od 2 do 24 miesiąca:90,00 zł

2 215,00 zł

Od miesiąca aktywacyjnego do 24
miesiąca: 55,00zł 

Od miesiąca aktywacyjnego 
do 24 miesiąca: 90,00zł 

2 160,00 zł

Download 15Mb/s Upload 2Mb/s

24 miesiące 165,00 zł

Miesiąc aktywacji: 0,00zł
Od 2 do 24 miesiąca: 70,00 zł

Miesiąc aktywacji: 165,00zł
Od 2 do 24 miesiąca:95,00 zł

2 350,00 zł

Od miesiąca aktywacyjnego do 24
miesiąca: 70,00zł 

Od miesiąca aktywacyjnego 
do 24 miesiąca: 95,00zł 

2 280,00 zł

Download 20Mb/s Upload 2Mb/s

24 miesiące 180,00 zł

Miesiąc aktywacji: 0,00zł
Od 2 do 24 miesiąca: 100,00 zł

Miesiąc aktywacji: 180,00zł
Od 2 do 24 miesiąca:80,00 zł

2 020,00 zł

Od miesiąca aktywacyjnego do 24
miesiąca: 100,00zł 

Od miesiąca aktywacyjnego 
do 24 miesiąca: 80,00zł 

1 920,00 zł

3. Miesięczna opłata abonamentowa przy przejściu od innego Operatora

Pakie

Suma przyznanych
ulg

Miesiąc aktywacji:
00,00zł

Od 2 do 2 miesiąca:
1,00zł

Miesiąc aktywacji:
00,00zł

Od 2 do 3 miesiąca:
1,00zł

Miesiąc aktywacji:
00,00zł

Od 2 do 4 miesiąca:
1,00zł

Miesiąc aktywacji:
00,00zł

Od 2 do 5 miesiąca:
1,00zł

Miesiąc aktywacji:
00,00zł

Od 2 do 6 miesiąca: 
1,00zł

Download 2Mb/s Upload 0,5Mb/s 527,00 zł 562,00 zł 597,00 zł 632,00 zł 667,00 zł

Download 5Mb/s Upload 0,5Mb/s 919,00 zł 958,00 zł 997,00 zł 1 036,00 zł 1 075,00 zł

Download 6Mb/s Upload 1Mb/s 929,00 zł 973,00 zł 1 017,00 zł 1 061,00 zł 1 105,00 zł

Download 10Mb/s Upload 2Mb/s 2 259,00 zł 2 308,00 zł 2 357,00 zł 2 406,00 zł 2 455,00 zł

Download 12Mb/s Upload 2Mb/s 2 269,00 zł 2 323,00 zł 2 377,00 zł 2 431,00 zł 2 485,00 zł

Download 15Mb/s Upload 2Mb/s 2 419,00 zł 2 488,00 zł 2 557,00 zł 2 626,00 zł 2 695,00 zł

Download 20Mb/s Upload 2Mb/s 2 119,00 zł 2 218,00 zł 2 317,00 zł 2 416,00 zł 2 515,00 zł

Wszystkie ceny są cenami brutto.


