
Regulamin Promocji
„Twój Internet v2“ na sieci

Operatora hurtowego Nexera

1. Organizatorem promocji „Twój Internet v2“ znawej dalej „Promocją“ jest firma ELBONET Tucholski, Senger sp.  j.  z  siedzibą w  Szubinie,
ul. Lipowa 6, 89-200 Szubin, wpisana do KRS pod numerem 0000776050, NIP 558-172-84-66, REGON 093187285 zwana dalej „Dostawcą usług“.
2. Promocja trwa od 16 lutego 2022 roku do odwołania na stronie www.elbonet.pl.
3. Z Promocji mogą skorzystać obecni Abonenci Dostawcy usług oraz osoby niebędące Abonentami Dostawcy usług.
5. Z Promocji nie mogą skorzystać osoby posiadające zaległości finansowe wobec Dostawcy usług.
6. Skorzystać z Promocji można wyłącznie w sytuacji, gdy:
a. istnieją możliwości techniczne i prawne na świadczenie usług przez Dostawcę usług w Lokalu wskazanym przez Zamawiającego,
b. zostanie zawarta przez Zamawiającego Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych z Dostawcą usług w czasie trwania Promocji.
7. Promocja polega na  obniżeniu opłat aktywacyjnych, abonamentowych oraz niektórych usług dodatkowych na czas trwania Umowy zgodnie
z Cennikiem Promocji.
8. Dostępność usług w określonym Lokalu jest zależna od możliwości technicznych sieci Dostawcy usług.
9. Usługi dostępne w ramach Promocji zawarte są w Cenniku Promocji.
10. Opłaty miesięczne (abonament) określone w Cenniku Promocji uwzględniają rabaty za e-fakturę (-5 zł) oraz za udzielenie zgód marketingowych
(-5 zł).
11. W zakresach nieuregulowanym niniejszym Regulaminem Promocji oraz Cennikiem Promocji, obowiązują zapisy Regulaminu świadczenia usług
telekomunikacyjnych oraz Cennika ogólnego.
12. Cennik Promocji „Twój Internet v2“ na sieci Operatora hurtowego Nexera dotyczy wyłącznie Abonentów podłączonych za pośrednictwem
Operatora hurtowego Nexera.
13. Podane ceny w Cenniku są cenami brutto.

Cennik Promocji „Twój Internet v2“ na sieci Operatora hurtowego Nexera
Taryfy dostępu do Internetu - łącze światłowodowe FTTH, FTTB

Taryfa
Odbieranie

 maksymalnie
do

 (Mb/s)

Wysyłanie
 maksymalnie

do
 (Mb/s)

Czas
trwania
umowy

 (mies.)

Opłata
aktywacyjna

(udzielona ulga)
 (w zł)

Opłata miesięczna z rabatami
i dopłatą  (udzielona ulga)

 (w zł)

Suma
udzielonych

ulg
 (w zł)

Publiczny
stały IPv4

 (w zł,
mies.)

Fiber Lite 100 30 24 199 (201) 69 (50) 1200 12
Fiber Standard 300 50 24 149 (251) 79 (50) 1200 8

Fiber Pro 600 100 24 99 (301) 89 (50) 1200 5

Taryfy dostępu do Internetu i cyfrowej telewizji IPTV - łącze światłowodowe

Taryfy telewizyjne
Ekonomiczny HD Startowy+ HD Optymalny+ HD Bogaty+ HD

Taryfy internetowe

Fiber Lite
 100/30 Mbps 99 119 139 149

Fiber Standard
 300/50 Mbps 109 129 149 159

Fiber Pro
 600/100 Mbps 119 139 149 169

Podane ceny w złotych polskich i uwzględniają rabaty  oraz dopłatę .
 Czas trwania umowy: 24 miesięcy

 Opłata aktywacyjna: 199 zł
 Ulga w opłacie aktywacyjnej: 201 zł

 Udzielona ulga w opłacie miesięcznej: 64 zł/mies.
 Suma udzielonych ulg w opłacie miesięcznej w czasie trwania umowy: 1 536 zł

 Maksymalna ilość dekoderów Multiroom w taryfie Ekonomiczny HD: 2
 Maksymalna ilość dekoderów Multiroom w pozostałych taryfach: 4

 Usługa NetPVR (nagrywanie programów) oraz pakiety rozszerzające (poza pakietem Eleven Sports) nie są dostępne w taryfie
Ekonomiczny HD.

 - Maksymalna zalecana ilość urządzeń Abonenta jednocześnie korzystających z dostępu do Internetu, w tym komputery, laptopy, smartfony, telewizory, urządzenia IoT.
  - Nie dotyczy Abonentów przedłużających umowę.

  - Rabaty tj. rabat za udzielenie zgód marketingowych (-5 zł) oraz rabat za e-fakturę (-5 zł).
  - Dopłata za utrzymanie łącza doliczana do usług świadczonych na sieci Operatora hurtowego (20 zł).
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