Regulamin Promocji „Oferta 2022 ”
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Promocji pod nazwą „Oferta 2022”, zwanej w dalszej części Regulaminu
Promocją, jest spółka Simset.Net S.C. z siedzibą w Małogoszczu plac Kościuszki 26 zwana
dalej Operatorem.
2. Promocja ta jest skierowana do potencjalnych jak i obecnych klientów korzystających z usług
dostępu do sieci internet na warunkach określonych w Umowie Abonenckiej, którzy wyrażą
zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.
3. Operator może odmówić skorzystania z promocji w przypadku gdy nie istnieje techniczna
możliwość świadczenia usługi w lokalu Abonenta.
4. Operatorowi przysługuje prawo odmowy udziału w Promocji jeżeli Uczestnik, współlokator, albo
lokator posiada względem Operatora jakiekolwiek nieuregulowane zobowiązania.
5. Uczestnik promocji akceptując niniejszy regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie faktury w
formie elektronicznej. Wycofanie tej zgody skutkuje podwyższeniem opłaty abonamentowej dla
każdej z taryf o 7zł, począwszy od następnego okresu rozliczeniowego następującego od
momentu wycofania zgody.
6. Akceptując niniejszy regulamin abonent zobowiązuje się korzystać z usług operatora przez co
najmniej 24 pełnych miesięcznych okresów rozliczeniowych.
7. Okres trwania Promocji: od 15 stycznia 2022 do odwołania.

§ 2 Zasady promocji
1. Promocja obejmuje taryfy: Fiber 100, Fiber 350, Fiber 650
2. W przypadku gdy do lokalu uczestnika promocji nie wykonane jest przyłącze
telekomunikacyjne Operatora, Simset.Net wykona przyłącze w technologii FTTB/ETTH,
technologi GPON (światłowód do domu) lub radiowych w zależności od możliwości
technicznych. Opłata instalacyjna uzależniona jest od wybranej taryfy internetowej.
3. W związku z zawarciem lojalnościowej umowy w ramach niniejszej promocji uczestnika
promocji obowiązywać będą preferencyjne opłaty jednorazowe oraz abonamentowe zgodnie z
tabelami :

Taryfy GPON / ETTH

Kwota
aboname
ntu /m-c

Opłata
instalacyjna
(przyłącze
napowietrzne)

Fiber 100

55 zł

1 zł

Fiber 350

60 zł

1 zł

Fiber 650

80 zł

1 zł

Opłata
instalacyjna
(przyłącze ziemne)
Ustalane
indywidualnie
Ustalane
indywidualnie
Ustalane
indywidualnie

Dzierżawa routera
802.11 ac fast
ethernet (opłata
jednorazowa)

Dzierżawa routera
802.11ac gigabit ethernet
(opłata jednorazowa)

39 zł

99 zł

-

49 zł

-

1 zł

4. Preferencyjne ceny abonamentów wiążą się z przyznaniem ulg przedstawionych w tabeli:

Taryfy GPON / ETTH

Łączna wartość przyznanych ulg
abonamentu

Wartość przyznanej ulgi opłaty instalacyjnej (przyłącze
napowietrzne)

Fiber 100
Fiber 350
Fiber 650

360 zł
480 zł
480 zł

199 zł
199 zł
199 zł

5. W przypadku jednostronnego rozwiązania umowy przez Uczestnika lub przez Operatora z winy
Abonenta, Abonent zobowiązany jest do zwrotu wartości przyznanej ulg pomniejszonej o
proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania.
6. W przypadku Abonentów korzystających z usług Operatora zmiana warunków umowy w
związku z akceptacją niniejszego regulaminu nastąpi z początkiem następnego okresu
liczonym od dnia podpisania nowej umowy.
7. Abonent zachowuje prawo do promocyjnych cen abonamentów również po okresie minimalnym
trwania umowy. Przy czym w przypadku jednostronnego rozwiązania umowy przez Abonenta
lub przez Operatora z winy Abonenta po tym okresie Operatorowi nie przysługuje roszczenie
odszkodowawcze.

§ 3 Postanowienia końcowe
1. Promocja nie może być łączona z innymi promocjami organizowanymi przez Operatora.
2. Regulamin Promocji jest dostępny do wglądu w Biurze Obsługi Klienta, Małogoszcz
plac Kościuszki 26
3. Regulamin Promocji stanowi integralną część Umowy Abonenckiej podpisywanej w ramach
promocji. W części przez niego regulowanej Regulamin Promocji zastępuje odpowiednie zapisy
standardowej Umowy Abonenckiej, regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych.
4. W razie sprzeczności postanowień niniejszego Regulaminu Promocji z Regulaminem
Świadczenia usług Telekomunikacyjnych Simset.Net, obowiązują przepisy niniejszego
Regulaminu.

