MATRIX Cezary Taraszkiewicz
ul. Sejneńska 13 16-400 Suwałki
tel.: 87 737 19 99, 87 565 18 94

REGULAMIN PROMOCJI 1Gbit z dnia 01.03.2019
WŁÓKNO – JEDNOSTKI BUDŻETOWE I EDUKACYJNE

Postanowienia ogólne:
1. Organizatorem Promocji jest Matrix Cezary Taraszkiewicz z siedzibą w Suwałkach ul. Sejneńska 13.
2. Promocja trwa od 01.03.2019 do odwołania.
3. Warunkami skorzystania z Promocji są:
- lokal stanowiący miejsce instalacji Usługi w Promocji leżący na obszarze możliwości technicznych Operatora
do świadczenia wybranej Opcji Usługi;
- podpisanie umowy na okres 24 miesięcy;
- niezaleganie z opłatami na rzecz Operatora Matrix;
4. Promocja polega na przyznaniu ulgi cenowej w miesięcznej opłacie abonamentowej oraz ulgi instalacyjnej i
aktywacyjnej w stosunku do cen zawartych w aktualnie obowiązującym Cenniku Świadczenia Usług
Telekomunikacyjnych Dostępu do Internetu.
5. W ramach promocji otrzymują Państwo:
- obniżoną opłatę aktywacyjną do wysokości 1 zł netto;
- obniżoną opłatę instalacyjną do wysokości 499 zł;
- obniżoną opłatę abonamentową za korzystanie z Usługi do wysokości, którą określa tabela poniżej:

Cennik promocji 1Gbit (światłowód, FTTH)
Opcja
usługi

1Gbit/s

Prędkość
pobierania/
wysyłania

1/1Gbit/s

Wysokość abonamentu
Cena
Przyznana
promocyjna
ulga

1000 zł

3000 zł

Aktywacja
Cena
Przyznana
promocyjna
ulga

1 zł

1699 zł

Opłata instalacyjna
Cena
Przyznana
promocyjna
ulga

499 zł

1201 zł

Okres
trwania
umowy

24 m-ce

Pozostałe warunki promocji:
1. Operator dochowa najwyższej staranności, aby Usługi były wysokiej jakości oraz funkcjonowały bez zakłóceń.
Nadto Operator zapewnia funkcjonowanie Usług z zachowaniem wskaźników jakości, określonych przepisami
prawa. Operator zobowiązuje się do świadczenia Usług w zakresie i na warunkach określonych w Umowie oraz
w Regulaminie.
Prędkości pobierania i wysyłania danych w okresie rozliczeniowym tj. miesięcznym:
- minimalna: 70 % maksymalnej prędkości pobierania i wysyłania
- zwykle dostępna: 85 % maksymalnej prędkości pobierania i wysyłania
- maksymalna: 100 % maksymalnej prędkości pobierania i wysyłania.
Prędkości pobierania danych i prędkości wysyłania danych, mierzone są za pomocą certyfikowanego przez
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie narzędzia do mierzenia prędkości Internetu, o którym
więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Centrum Informacji Konsumenckiej UKE
(www.cik.uke.gov.pl).
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2. W przypadku rozwiązania zawartej Umowy przed upływem Okresu Promocji, Abonent zobowiązany jest do
zwrotu ulgi udzielonej z tytułu Aktywacji i Instalacji dostępu do Internetu i sumy obniżek ceny abonamentu,
wynikających z różnicy między ceną podstawową Usługi wskazaną w cenniku a ceną promocyjną, pomniejszone
o proporcjonalną ich wartość, za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania na zasadach określonych
w Regulaminie.
3. W przypadku naruszenia przez Abonenta postanowień Regulaminu Promocji, Operator uprawniony będzie do
rozwiązania Umowy z Abonentem, z jego winy, ze skutkiem natychmiastowym.
4. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszego Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu
Świadczenia Usług Internetowych przez Matrix Cezary Taraszkiewicz w Suwałkach.
5. Wszystkie ceny podane w Regulaminie Promocji są cenami netto.
6. Regulamin obowiązuje do odwołania.
7. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.matrix-net.pl oraz w Biurze Obsługi Klienta Matrix
ul. Sejneńska 13, 16-400 Suwałki.

