Łódź, 11 czerwca 2018 r.

REGULAMIN I SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PROMOCJI
„Internet na próbę” - kod Promocji: Inp_001
prowadzonej przez
Operatora TOYA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.
(dla konsumentów - osób fizycznych dokonujących z Operatorem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio
z ich działalnością gospodarczą lub zawodową)

I.





II.
1.

W PROMOCJI ABONENT OTRZYMUJE
Ulgę w opłacie instalacyjnej
Ulgę w opłacie aktywacyjnej
Ulgę w opłacie za Usługę WiFi

OPŁATY I OSZCZĘDNOŚCI W PROMOCJI
Opłaty abonamentowe za wybrany w Umowie Pakiet:

Pakiet Usługi
TOYAnet

Miesięczna opłata abonamentowa
bez Promocji

TOYAnet 6

29.00 zł

Opłata abonamentowa wynosi:

15.00 zł

TOYAnet 30

59.00 zł

Opłata abonamentowa wynosi:

30.00 zł

TOYAnet 100

79.00 zł

Opłata abonamentowa wynosi:

40.00 zł

TOYAnet 150

89.00 zł

Opłata abonamentowa wynosi:

45.00 zł

TOYAnet 250

99.00 zł

Opłata abonamentowa wynosi:

50.00 zł

TOYAnet 600

119.00 zł

Opłata abonamentowa wynosi:

60.00 zł

2.

Opłata instalacyjna – jednorazowa.
Opłata instalacyjna

3.

III.

1.
2.
3.

4.
5.

V.
1.
2.

Opłata w Promocji
49.00 zł

Ulga w Promocji
150.00 zł

Opłata bez promocji
199.00 zł

Opłata w Promocji
0.00 zł

Ulga w Promocji
199.00 zł

Opłata abonamentowa naliczona będzie w wysokości Promocyjnej opłaty abonamentowej za dany Pakiet.

DODATKOWE KORZYŚCI W PROMOCJI
Dodatkowe usługi
Wi-Fi
Wi-Fi Plus

IV.

Opłata bez promocji
198.00 zł

Opłaty aktywacyjne – jednorazowe.
TOYAnet

4.

Opłata w Promocji

Miesięczna opłata abonamentowa bez Promocji
4.99 zł
9.99 zł

Opłata abonamentowa w Promocji
0.00 zł
0.00 zł

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z PROMOCJI
Uczestnikiem Promocji może zostać pełnoletnia osoba nie będąca Abonentem sieci TOYA chcąca skorzystać z usług sieci
TOYA, mieszkająca w zasięgu sieci po wykonaniu instalacji przez Operatora, chyba że w lokalu istnieje sprawna
instalacja, po podpisaniu Umowy.
Uczestnikiem Promocji mogą zostać osoby, które przed przystąpieniem do Promocji nie posiadały żadnych zaległych
zobowiązań na rzecz Operatora.
Uczestnikiem Promocji dotyczącej konkretnego Pakietu Usługi, wskazanego w Regulaminie, nie może zostać Abonent
(dotyczy również małżonków, krewnych lub powinowatych, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz osób
pozostających we wspólnym pożyciu, jeżeli wymienione osoby wspólnie z Abonentem zamieszkują lub gospodarują),
który posiadał już ten lub wyższy Pakiet Usługi i był on aktywny w okresie ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem
do Promocji.
Obszar Promocji obejmuje Kraków, Ksawerów, Kutno, Łódź, Mysłowice, Pabianice, Piotrków Trybunalski, Pisz, Przemyśl
i gminę: Aleksandrów, Ksawerów i Nowosolna.
Warunkiem przystąpienia do Promocji jest wyrażenie zgody na otrzymywanie od Operatora faktur w postaci
elektronicznej za wszystkie Usługi świadczone przez Operatora na rzecz Abonenta (ekoFaktura) oraz zgody
na dostarczanie treści każdej proponowanej zmiany warunków Umowy o korzystanie z usług TOYA, w tym określonych
w Regulaminie korzystania z usług TOYA, Cenniku usług TOYA lub Regulaminie Usługi Bezpieczny Internet TOYA, drogą
elektroniczną w postaci wiadomości lub załącznika do ekoFaktury, które dostępne będą w Portalu Abonenta.

KIEDY MOŻNA PRZYSTĄPIĆ DO PROMOCJI
Umowy
na
warunkach
określonych
w
niniejszym
Regulaminie
można
od 11 czerwca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
Podłączenie Usługi na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie nie
niż 15 stycznia 2019 r.

zawierać
może

w

nastąpić

okresie
później
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VI.
1.

VII.

OKRES ZOBOWIĄZANIA
Umowa w Promocji zostaje zawarta na 14 dni od daty aktywacji urządzenia dostępowego, po tym okresie zostaje
odłączona.

DEFINICJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.

Organizatorem
Promocji
„Internet
na
próbę”
zwanej
w
niniejszym
Regulaminie
„Promocją”
jest TOYA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Łąkowej 29, zwana „Operatorem”.
2. Pod pojęciem „Umowy” należy rozumieć „Umowę Abonencką wraz z Ogólnymi Warunkami umowy Abonenckiej”.
3. Przedmiotem Promocji jest sprzedaż Pakietów usługi TOYAnet zwanymi w Regulaminie „Usługami”.
4. Promocyjna opłata instalacyjna dotyczy zabudowy wielorodzinnej. Dla domów jednorodzinnych wynosi
99 zł. Promocja nie uwzględnia instalacji niestandardowych; koszty ich wykonania wynikają z Cennika.
5. W przypadku odłączenia Usługi, Abonent zobowiązany jest do zwrotu sprawnego, znajdującego się
w stanie nie gorszym , niż wynikający z normalnego zużycia przy prawidłowej eksploatacji, Urządzenia dostępowego,
w terminie 7 dni. Zwrot Urządzenia dostępowego polegać będzie na dostarczeniu przez Abonenta i na koszt Abonenta
Urządzenia dostępowego do Biura Obsługi Abonenta.
6. W przypadku jeżeli Abonent, będzie chciał korzystać z Usługi lub aktywować Usługę w ciągu 7 dni od daty zakończenia
Promocji będzie mógł podpisać Aneks do Umowy z nowymi warunkami. Jeżeli w nowych warunkach opłata instalacyjna
będzie w Promocji, Abonentowi zostanie zwrócona opłata instalacyjna (jeżeli została uiszczona opłata) lub wystawiona
faktura korygująca.
7. Operator zastrzega sobie prawo odmówienia sprzedaży Usługi w przypadku braku możliwości technicznych
lub zaistnienia przeszkód formalnych.
8. Operator
zastrzega
sobie
prawo
do
wcześniejszego
zakończenia
Promocji.
Zakończenie
Promocji
nie wpływa na prawa nabyte przez Uczestników Promocji w okresie jej trwania.
9. Uczestnik Promocji może zmienić miejsce zainstalowania urządzenia dostępowego (świadczenia Usługi) pod warunkiem
istnienia możliwości technicznych wykonania przyłącza w nowym miejscu, przy czym w przypadku:
a. posiadania sprawnej instalacji w mieszkaniu, opłata instalacyjna nie będzie pobrana, opłata aktywacyjna
pobrana będzie wysokości 50% opłaty Cennikowej,
b. braku instalacji w mieszkaniu, opłata instalacyjna i aktywacyjna pobrana będzie wysokości 50% opłaty
Cennikowej.
Brak sprawnej instalacji TOYA lub możliwości jej wykonania w nowym miejscu nie upoważnia uczestnika
do niedotrzymania warunków Promocji.
10. Pozostałe opłaty w niniejszej Promocji nie ulegają zmianie i są zgodne z bieżącym „Cennikiem usług TOYA”.
11. W
sprawach
nieuregulowanych
niniejszym
Regulaminem
Promocji
zastosowanie
mają
zapisy
Umowy
oraz „Regulaminu korzystania z usług TOYA”.
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