Regulamin promocji „Zawiń do portu PWR Thinx”
I.

Postanowienia ogólne

1.

Organizatorem akcji promocyjnej „Zawiń do portu PWR Thinx” (dalej: „oferta promocyjna” lub „promocja”) jest
ATM S.A. z siedzibą w Warszawie (04-186), ul. Grochowska 21a, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzanego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy KRS, pod numerem 0000034947, kapitał zakładowy: 34 526 176,80 zł w pełni opłacony, NIP:
113-00-59-989, Regon: 012677986 („Organizator”).
Regulamin oferty promocyjnej dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora promocji oraz na stronie
internetowej www.atman.pl.
Warunków oferty promocyjnej nie można łączyć z innymi promocjami czy ofertami specjalnymi, chyba że
warunki poszczególnych promocji czy ofert specjalnych dopuszczają taką możliwość.

2.
3.
II.

Czas trwania promocji

1.

Oferta promocyjna obowiązuje od 09.04.2018 r. do 31.05.2018 r. lub do wcześniejszego wyczerpania limitu
usług objętych promocją, o którym mowa w pkt IV ust. 3.
Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji (wycofanie oferty) przed
terminem określonym powyżej, bez podania przyczyny.

2.
III.

Uczestnicy

1.

Oferta promocyjna skierowana jest wyłącznie do przedsiębiorców w rozumieniu art. 431 kodeksu cywilnego
(tj. z dnia 9 lutego 2017 r., Dz. U. z 2017 r., poz. 459) („Uczestnik”), którzy w celu związanym bezpośrednio z
prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową:
a.
zamówią w czasie trwania promocji usługę:
(i)
PWR Thinx (OpenPeering.PL) oddaną na porcie 1 GE;
(ii)
PWR Thinx (OpenPeering.PL) 2 Gbps oddaną na porcie 10 GE;
(iii)
PWR Thinx (OpenPeering.PL) 5 Gbps oddaną na porcie 10 GE;
b.
zawrą pisemną umowę na świadczenie usług telekomunikacyjnych, na czas określony: 24
miesięcy. Po upływie terminu umowy wskazanego w zdaniu poprzednim, umowa zostanie
automatycznie przedłużona na kolejny czas określony 12 miesięcy, a po upływie tego okresu
przekształci się w umowę na czas nieokreślony z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia ze
skutkiem na koniec miesiąca;
c.
po podpisaniu umowy będą dokonywali terminowych płatności za usługi;
d.
w przypadku obecnych klientów Organizatora – zawrą dodatkową umowę na kolejną usługę objętą
promocją.
Z udziału w promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.
Przyjmuje się, że osobą uprawnioną do działania w imieniu Uczestnika jest osoba zawierająca umowę
o świadczenie usług.

2.
3.
IV.

Zakres promocji

1.

Promocją objęte są usługi określone w pkt III ust.1 lit a. w następujących lokalizacjach:
a. Warszawa – Konstruktorska 5,
b. Warszawa – Grochowska 21a.
c. Warszawa – Aleje Jerozolimskie 65/79 (LIM center, 13 piętro);
W ramach promocji Uczestnik za usługi PWR Thinx przez cały okres obowiązywania umowy będzie płacił
wynagrodzenie zgodnie z Cennikiem określonym w tabeli poniżej:

2.

Miesięczna opłata
abonamentowa standardowa

Miesięczna opłata
abonamentowa promocyjna

Upust od miesięcznej opłaty
abonamentowej

550 zł

300 zł

250 zł

PWR Thinx 2 Gbps – port 10 GE

1100 zł

500 zł

600 zł

PWR Thinx 5 Gbps – port 10 GE

1500 zł

900 zł

600 zł

PWR Thinx – port 1 GE

Podane ceny są cenami netto, nie zawierają podatku VAT (23%).

3.
4.

W ramach promocji Uczestnik może zamówić wyłącznie jedną z usług określonych w pkt III ust. 1 lit a (i) –(iii).
Ceny określone w pkt IV ust. 2 nie zawierają kosztów krosowania, patchcordów, utrzymania łączników.

V.

Postanowienia końcowe

1.

Do świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach Umów zawartych na warunkach niniejszej promocji
mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez ATM S.A.

2.
3.

4.

5.

6.

dostępnego na stronie http://www.atman.pl/siec_atman/regulamin, o ile niniejszy Regulamin promocji nie
stanowi inaczej.
Zakup usług w ramach oferty promocyjnej oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.
Zasady oferty promocyjnej mogą ulec zmianie w czasie jej trwania, z tym zastrzeżeniem, że zmiana taka nie
będzie dotyczyć umów zawartych przed dniem dokonania takiej zmiany. Organizator zobowiązuje się
poinformować o zakresie ewentualnych zmian na stronie internetowej, na której umieścił informację o ofercie
promocyjnej.
Upust, rozumiany jako różnica pomiędzy ceną standardową usługi a ceną promocyjną, przyznany
Uczestnikowi w ramach oferty promocyjnej nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny, inne usługi bądź
świadczenia.
Uczestnik promocji zobowiązuje się do korzystania z usługi PWR Thinx przez czas określony tj, przez 24
miesiące, a po upływie tego okresu przez kolejnych 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy na
świadczenie usług telekomunikacyjnych objętych niniejszą promocją. W przypadku rozwiązania umowy przed
upływem ww. okresu przez Uczestnika albo przez Organizatora z winy Uczestnika, Uczestnik zobowiązany
będzie do zwrotu Organizatorowi wartości upustu przyznanego Uczestnikowi pomniejszonego
o proporcjonalną jego wartość za okres od dnia zawarcia umowy do jej rozwiązania.
Regulamin promocji wchodzi w życie z dniem 09.04.2018 r.

