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REGULAMIN PROMOCJI „SZYBKO TANIO POLINEO” 
z dnia 16 listopada 2016

§ 1 Organizator
Organizatorem  promocji  „Szybko  tanio  Polineo”  (dalej  „promocja”)  jest  spółka  POLINEO Sp. z o.o.  z  siedzibą  w  Gliwicach,
przy ul. Sowińskiego 3,  wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod nr:  0000572266, posiadająca nr  NIP: 631-265-84-16 oraz
nr REGON: 362309168 z kapitałem zakładowym 50 000,00 zł, reprezentowana przez Prezesa Zarządu Piotra Polok.

§ 2 Zasady ogólne
1. Niniejszy regulamin określa promocyjne warunki dostępu do sieci Internet świadczone przez Polineo w ramach promocji.
2. Promocja obowiązuje od dnia opublikowania niniejszego regulaminu do wejścia w życie następnego regulaminu promocji o tej samej
nazwie. Polineo zastrzega sobie  prawo do zakończenia promocji, jeżeli z przyczyn technicznych nie będzie możliwości podłączenia nowych
Uczestników promocji lub świadczenia usługi objętej niniejszą promocją.
3. Promocja jest skierowana wyłącznie do Uczestników zawierających Umowy na czas określony.
4. Promocja jest skierowana wyłącznie do Uczestników wybierających pakiet Internet HiperLAN MAX, HiperLAN MINI, Fiber MAX.
5. Promocja nie obejmuje tych punktów adresowych, w których w ciągu ostatnich 12 miesięcy świadczona była Usługa Polineo, jednak
w szczególnych przypadkach Operator może objąć promocją takie punkty adresowe.
6. Wszelkie  określenia  oznaczone  dużymi  literami,  o  ile  z  niniejszego  regulaminu  nie  wynika  inaczej,  mają  znaczenie  nadane  im
w REGULAMINIE ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI INTERNET.

§ 3 Zasady promocji
1. Uczestnik promocji zobowiązany jest zawrzeć umowę na okres co najmniej 12 miesięcy.
2. W ramach opłaty aktywacyjnej Uczestnik otrzymuje darmowy dostępu do Internetu Polineo na pierwszy niepełny Okres Rozliczeniowy.
3. Uczestnik otrzymuje do 6 miesięcy darmowego dostępu przy umowie na 24 miesiące, proporcjonalnie do ilości zapłaconych z góry
Abonamentów płatnych zgodnie z terminem faktury wystawionej w dniu aktywacji usługi. Nie dotyczy pakietu HiperLAN MINI 5.
4. Uczestnik promocji wybiera formę elektroniczną dostarczania faktur na okres trwania promocji (eBOK oraz na życzenie e-mail).
5. Uczestnik promocji ma możliwość otrzymywania faktur papierowych pocztą tradycyjną za dodatkową opłatą zgodnie z cennikiem usług
dodatkowych.
6. Uczestnik  promocji  ma możliwość otrzymania  książeczki  opłat  Abonamentowych za dodatkową opłatą  zgodnie  z  cennikiem usług
dodatkowych.
7. Uczestnik  promocji  nie  może  dokonywać  przeniesienia  miejsca  świadczenia  Usługi  Polineo  objętej  promocją  do  innego  lokalu  niż
wskazanego odpowiednio w umowie Abonenckiej.
8. Ulgi udzielone w ramach promocji:
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Opłata aktywacyjna oraz ulga w promocji

Lp. Wariant

1. 99 zł 351 zł

2. 1 zł 449 zł

Opłata 
aktywacyjna

Wartość ulgi w opłacie 
aktywacyjnej

aktywacja pakietu Internet HiperLAN MAX, HiperLAN MINI, Fiber MAX              
dla umowy na 12 miesięcy
aktywacja pakietu Internet HiperLAN MAX, HiperLAN MINI, Fiber MAX             
dla umowy na 24 miesięce

Lp. Nazwa usługi

1. Pakiet Internet HiperLAN MAX 20 z dzierżawą WiFi TP-LINK TL-WR841N 49 zł 55 zł 104 zł

2. Pakiet Internet HiperLAN MAX 40 z dzierżawą WiFi TP-LINK TL-WR841N 55 zł 61 zł 116 zł

3. Pakiet Internet Fiber MAX 50 z dzierżawą WiFi RouterBoard hAP 49 zł 65 zł 114 zł

4. Pakiet Internet Fiber MAX 100 z dzierżawą WiFi RouterBoard hAP 55 zł 71 zł 126 zł
5. Pakiet Internet Fiber MAX 300 z dzierżawą WiFi RouterBoard hAP ac 71 zł 107 zł 178 zł

Miesięczna opłata abonamentowa oraz ulgi w promocji (pakiet internet + dzierżawa routera WiFi)

Opłata 
aboname

ntowa

Wartość ulgi 
w opłacie 

abonamento
wej

Miesięczna 
wartość ulgi 

w okresie 
darmowego 

dostępu

Lp. Nazwa usługi

1. Pakiet Internet HiperLAN MINI 5 35 zł 35 zł 70 zł

2. Pakiet Internet HiperLAN MAX 20 47 zł 51 zł 98 zł

3. Pakiet Internet HiperLAN MAX 40 53 zł 57 zł 110 zł

Miesięczna opłata abonamentowa oraz ulgi w promocji (pakiet internet bez dzierżawy routera WiFi)

Opłata 
aboname

ntowa

Wartość ulgi 
w opłacie 

abonamento
wej

Miesięczna 
wartość ulgi 

w okresie 
darmowego 

dostępu



§ 4 Postanowienia końcowe
1. Wszystkie podane ceny są cenami brutto przy aktualnie obowiązującym podatku od towarów i usług.
2. Usługi dodane w ramach pakietu takie jak publiczny adres IPv4, są wyszczególnione w cenniku usług dodatkowych.
3. Uczestnik biorący udział w promocji ma prawo skorzystać  z innych usług lub ofert promocyjnych Polineo kierowanych do Abonentów.
4. Promocja  jest  ograniczona  do  obszaru,  na  którym Polineo  świadczy  usługi  telekomunikacyjne  oraz  posiada  techniczne  możliwości
świadczenia usług.
5. W przypadkach nieobjętych regulaminem promocji zastosowanie znajdują postanowienia REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUGI 
DOSTĘPU DO SIECI INTERNET obowiązującym na dzień skorzystania z promocji.
6. Przystąpienie  Uczestnika  do  promocji  jest  równoznaczne  z  akceptacją  warunków  niniejszego  regulaminu.  Uczestnik  oświadcza,
że zapoznał się z jego treścią i akceptuje jego postanowienia.
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