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Warunki akcji promocyjnej „COŚ dobrego na Święta” obowiązuje od 18-12-2017 do 31-12-2017
1. Ogólne warunki skorzystania z Akcji Promocyjnej „COŚ dobrego na Święta”
1. Niniejsza Oferta Promocyjna przeznaczona jest dla osób, które w okresie od 18-12-2017r. do
31-12-2017r zawrą Umowę na czas określony według tabeli w Cenniku Promocyjnym „COŚ dobrego
na Święta” , Oferta promocyjna zastępuje wszystkie poprzednio zawarte oferty promocyjne i jest
jedyną obowiązującą abonenta w ramach oferty w sieci ArcyNET.pl dla taryf: MICRO HD
15Mbit/15Mbit, MINI HD 25Mbit/25Mbit, 75Mbit/75Mbit, 100Mbit/100Mbit, 300Mbit/300Mbit,
WIELOTEMATYCZNY HD 25Mbit/25Mbit, 75Mbit/75Mbit, 100Mbit/100Mbit, 300Mbit/300Mbit,
WIELOTEMATYCZNY
SUPER
HD
25Mbit/25Mbit,
75Mbit/75Mbit,
100Mbit/100Mbit,
300Mbit/300Mbit,
5Mbit/512Kbit,
50Mbit/25Mbit,
75Mbit/75Mbit,
150Mbit/150Mbit,
350Mbit/350Mbit, 650Mbit/650Mbit. Oferta jest ograniczona terytorialnie i możliwa jest jej
realizacja na terenach gdzie klienci mają dostęp do technologii ŚWIATŁOWODOWEJ METRO
ETHERNET. Lista dostępnych lokalizacji dostępna jest w biurze MARKOMP przy ul. Bema 2b w
Zambrowie oraz będzie publikowana na stronie www.ArcyNET.pl
2. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej, Abonent otrzymuje rabat na opłatę aktywacyjną, opłatę
instalacyjną oraz na abonament przez okres 3 miesięcy i w wysokości określonej w Cenniku „COŚ
dobrego na Święta” . Za okres od daty aktywacji usługi dostępu do Internetu do ostatniego dnia
pierwszego, niepełnego okresu rozliczeniowego, tj. w przypadku, gdy aktywacja nastąpiła w trakcie
okresu rozliczeniowego, Abonament naliczony będzie proporcjonalnie do liczby dni pozostałych do
końca tego okresu rozliczeniowego.
3. Po upływie okresu objętego rabatem, Abonament będzie naliczany zgodnie z Cennikiem
świadczenia usług telekomunikacyjnych.
4. Akcja promocyjna przeznaczona jest wyłącznie dla pełnoletnich osób fizycznych które:
a. w okresie 1 (słownie: jednego) miesiąca przed zawarciem umowy nie były abonentami ArcyNET w
zakresie jakiejkolwiek usługi.
b. nie zalegają względem ArcyNET z płatnościami z jakiegokolwiek tytułu
5. Niniejsza Oferta Promocyjna nie łączy się z innymi Ofertami Promocyjnymi.
6. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Oferty Promocyjnej należy rozumieć
zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci
ArcyNET.pl oraz w Cenniku świadczenia usług telekomunikacyjnych
7. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Ofertą Promocyjną zastosowanie będzie miał Regulamin
świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci ArcyNET.pl oraz w Cenniku świadczenia usług
telekomunikacyjnych.
8. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszej Oferty Promocyjnej a
postanowieniami Cennika świadczenia usług telekomunikacyjnych lub Regulaminu świadczenia usług
telekomunikacyjnych w sieci ArcyNET.pl, postanowienia niniejszej Oferty Promocyjnej będą miały
charakter nadrzędny.
9. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania niniejszej Oferty Promocyjnej, bez
konieczności podawania przyczyn, z zastrzeżeniem, iż zmiana lub odwołanie nie wpływa na prawa i
obowiązki uprzednio nabyte przez Abonenta. Informacja o zmianach lub odwołaniu niniejszej Oferty
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Promocyjnej zostanie opublikowana na stronie internetowej www.ArcyNET.pl lub w inny sposób
podana do wiadomości publicznej.
10. Warunki niniejszej Oferty Promocyjnej są dostępne na stronie internetowej www.ArcyNET.pl
11. Organizatorem akcji promocyjnej jest MARKOMP Marek Matejkowski z siedzibą w Zambrowie
przy ul. Bema 2B NIP: 723-118-58-36, TEL. 86 271 52 20, FAX 86 444 44 45, strona WWW:
www.ArcyNET.pl, e-mail : biuro@ArcyNET.pl, reprezentowanym przez : Marek Matejkowski.

Strona 2 z 2

