
Regulamin Promocji „Fiber Paczka Multi MMJ” 

1. Promocja „Fiber Paczka Multi MMJ” (zwana dalej: „Promocją”) jest organizowana przez P.H.U. MMJ Marcin Janos z siedzibą w Siemianowicach Śl., pl. Bohaterów Września 2, zwane dalej jako 

Operator.

2. Promocja obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r. do odwołania.

3. (PODSTAWOWE WARUNKI SKORZYSTANIA Z PROMOCJI) Promocja jest skierowana do Klientów, którzy:

3.1. nie zalegają z opłatami na rzecz Operatora oraz SGT/ID,

3.2. w okresie jej obowiązywania złożą u Operatora zamówienie, na świadczenie Usług w ramach niniejszej Promocji oraz

3.3. w w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia zawrą z Operatorem umowę na czas określony 24 miesiące, na świadczenie Usług w ramach niniejszej Promocji (zwana dalej: Umową 

Promocyjną), z zastrzeżeniem pkt. 7.3.

Klienci Ci wraz z zawarciem Umowy Promocyjnej stają się Abonentami, zwani dalej również Uczestnikami Promocji.

4. (USŁUGI OBJĘTE PROMOCJĄ) Promocja polega na:

4.1. obniżeniu jednorazowej opłaty za Instalację Przyłącza i Zakończenia Sieci dla:

4.1.1. łącza kablowego 100Base-TX  lub 100Base-TX /1000BASE-T z 160,00 zł brutto do 0,50 zł brutto, 

4.1.2. łącza światłowodowego 1000BASE-T z 1000,00 zł brutto do 300 zł brutto;

4.2. obniżeniu jednorazowej opłaty za Aktywację Urządzenia Końcowego z 160,00 zł brutto do 0,50 zł brutto;

4.3. obniżeniu opłaty za Aktywację Usługi Telewizyjnej dla Urządzenia Abonenckiego:

4.3.1. będącego własnością Abonenta z 100,00 zł brutto do 29,00 zł brutto albo

4.3.2. dzierżawionego z 300,00 zł brutto do 99 zł brutto;

4.4. obniżeniu jednorazowej opłaty za Aktywację usługi Multiroom WiFi:

4.4.1. Standard z 99,00 zł brutto do 49,00 zł brutto,

4.4.2. Giga z 199,00 zł brutto do 99,00 zł brutto;

4.5. obniżeniu opłaty za Aktywację usługi USB PVR:

4.5.1. 500GB z 100,00 zł brutto do 49,00 zł brutto albo

4.5.2. 1TB z 150,00 zł brutto do 99,00 zł brutto;

4.6. obniżeniu miesięcznej Opłaty Abonamentowej za korzystanie z usługi dostępu do Sieci Operatora wraz z dostępem do sieci Internet zgodnie z Tabelą nr 1, z zastrzeżeniem pkt. 9:

Tabela nr 1: Wysokość miesięcznych Opłat Abonamentowych (ceny brutto w zł) oraz specyfikacja taryf dla usługi dostępu do Sieci Operatora wraz z dostępem do sieci Internet w Promocji  
„Fiber”.

Taryfa Fiber M Fiber L Fiber XL Fiber 2XL Fiber 3XL

DL [Mb/s] 50 100 200 300 400

UL [Mb/s] 5 10 20 30 40

Cena bez rabatu 100,00 zł 120,00 zł 140,00 zł 160,00 zł 180,00 zł

Cena z rabatem 1,00 zł 11,00 zł 21,00 zł 31,00 zł 41,00 zł

4.7. obniżeniu miesięcznej Opłaty Abonamentowej, z zastrzeżeniem pkt. 9, za korzystanie z usługi Multiroom WiFi:

4.7.1. Standard z 10,00 zł brutto do 2,00 zł brutto,

4.7.2. Giga z 20,00 zł brutto do 5,00 zł brutto, a w przypadku jednoczesnego korzystania z usługi Multiroom HD do 0,00zł;

4.8. obniżeniu miesięcznej Opłaty Abonamentowej za korzystanie z usługi Nocny Marek z 10,00 zł brutto do 0,00zł, z zastrzeżeniem pkt. 9;

4.9. obniżeniu miesięcznej Opłaty Abonamentowej za korzystanie z usługi 3S-iX (dawniej: Silesialan.pl) z 10,00 zł brutto do 0,00zł, z zastrzeżeniem pkt. 9;

4.10. obniżeniu miesięcznej Opłaty Abonamentowej za korzystanie z Opcji Bezpieczna Umowa z 20,00 zł brutto do 10,00zł, z zastrzeżeniem pkt. 9;

4.11. obniżeniu miesięcznej Opłaty Abonamentowej, z zastrzeżeniem pkt. 9, za Usługę Telewizyjną:

4.11.1. Pakiet Multi HD z 125,00 zł do 79,00 zł brutto albo

4.11.3. Pakiet Super HD z 145,00 zł do 89,00 zł brutto;

4.12. obniżeniu miesięcznej Opłaty Abonamentowej za usługę Multiroom HD z 46,00zł brutto do 14,90 zł brutto, z zastrzeżeniem pkt. 9;

4.13. obniżeniu miesięcznej Opłaty Abonamentowej, z zastrzeżeniem pkt. 9, za Usługę USB PVR:

4.13.1. 500GB z 20,00zł brutto do 5,00 zł brutto albo

4.13.2. 1TB  z 30,00 zł do 10,00zł brutto;

4.14. obniżeniu miesięcznej Opłaty Abonamentowej za Utrzymanie i konserwacje łącza światłowodowego z 20,00zł brutto do 10,00 zł brutto, z zastrzeżeniem pkt. 9. 

5. (WYSOKOŚĆ ULG PRZYZNAWANYCH W PROMOCJI) W związku z powyższym w ramach Promocji przyznawane są następujące ulgi:

5.1. jednorazowe ulgi w zakresie opłat za Instalację Przyłącza i Zakończenia Sieci, Aktywację Urządzenia Końcowego oraz Aktywację usługi Multiroom WiFi:

Tabela nr 2: Jednorazowe ulgi w zakresie opłat za Instalację Przyłącza i Zakończenia Sieci, Aktywację Urządzenia Końcowego, Aktywację Usługi Telewizyjnej, Aktywację usługi Multiroom WiFi,  
Aktywację usługi USB PVR

Kwota ulgi (ceny brutto w zł).

Instalacja Przyłącza 
i Zakończenia Sieci

łącze kablowe 159,50 zł

łącze światłowodowe 700,00 zł

Aktywacja Urządzenia Końcowego 159,50 zł

Aktywacja Usługi Telewizyjnej dla urządzenia 
będącego własnością Abonenta 71,00 zł

dzierżawionego 201,00 zł

Aktywacja usługi 
Multiroom WiFi

Standard 50,00 zł

Giga 100,00 zł

Aktywacja usługi 
USB PVR

500GB 51,00 zł

1TB 51,00 zł

5.2. miesięczne ulgi w zakresie miesięcznej Opłaty Abonamentowej za korzystanie z usługi dostępu do Sieci Operatora wraz z dostępem do sieci Internet:

Tabela nr 3: Miesięczne ulgi w zakresie miesięcznej opłaty abonamentowej za korzystanie  usługi dostępu do Sieci Operatora wraz z dostępem do sieci Internet
Kwota miesięcznej ulgi (ceny brutto w zł).

Taryfa Fiber M Fiber L Fiber XL Fiber 2XL Fiber 3XL

Kwota ulgi 99,00 zł 109,00 zł 119,00 zł 129,00 zł 139,00 zł

5.3. miesięczne ulgi w zakresie miesięcznej Opłaty Abonamentowej za korzystanie z usługi Multiroom WiFi:

5.3.1. Standard: 8,00 zł brutto,

5.3.2. Giga 15,00 zł brutto, a przypadku jednoczesnego korzystania z usługi Multiroom HD 20,00zł brutto;

5.4. miesięczne ulgi w zakresie miesięcznej Opłaty Abonamentowej za korzystanie z usługi Nocny Marek: 10,00zł;

5.5. miesięczne ulgi w zakresie miesięcznej Opłaty Abonamentowej za korzystanie z usługi 3S-iX (dawniej: SilesiaLan.pl) : 10,00zł ;
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5.6. miesięczne ulgi w zakresie miesięcznej Opłaty Abonamentowej za korzystanie z Opcji Bezpieczna Umowa: 10,00zł;

5.7. miesięczne ulgi w zakresie miesięcznej Opłaty Abonamentowej za Usługę Telewizyjną w Pakiecie:

5.7.1. Multi HD w wysokości 46,00 zł brutto; 

5.7.3. Super HD w wysokości 51,00 zł brutto; 

5.8. miesięczne ulgi w zakresie miesięcznej Opłaty Abonamentowej za usługę Multiroom HD w wysokości 31,10 zł brutto;

5.9. miesięczne ulgi w zakresie miesięcznej Opłaty Abonamentowej za usługę USB PVR:

5.9.1. 500GB w wysokości 15,00 zł brutto albo

5.9.2. 1TB w wysokości 20,00 zł brutto;

5.10. miesięczne ulgi w zakresie miesięcznej Opłaty Abonamentowej za utrzymanie i konserwację łącza światłowodowego w wysokości 10,00zł brutto.

6. (TERMIN PŁATNOŚCI ZA OPŁATY JEDNORAZOWE) Termin płatności opłaty za Instalację Przyłącza i Zakończenia Sieci, Aktywację Urządzenia Końcowego, Aktywację usługi Multiroom WiFi,  

Aktywację Usługi Telewizyjnej oraz Aktywację usługi USB PVR przypada na pierwszy dzień będący terminem płatności Abonamentu, który określony jest w Umowie Promocyjnej. W szczególnych 

przypadkach, za zgodą Operatora, termin ten może być przesunięty o jeden miesiąc.

7. (STALI ABONENCI) Uczestnikiem Promocji może być aktualny Abonent Usług świadczonych przez Operatora. W takim przypadku w Umowie Promocyjnej wskazywany jest dzień, w którym w 

drodze porozumienia stron dotychczasowa umowa pomiędzy Abonentem a Operatorem, na świadczenie Usług pod danym Adresem Zakończenia Sieci (zwana dalej: Dotychczasową Umową) 

wygasa.

7.1. (WARUNEK DOLICZANIA/NIEDOLICZANIA CZASU DOTYCHCZASOWEJ UMOWY) Jeżeli Dotychczasowa Umowa jest zawarta na czas określony, to czas określony Umowy Promocyjnej, 

o którym mowa w pkt. 3.3, rozpoczyna biec od dnia następnego po dniu, będącym ostatnim dniem czasu określonego Dotychczasowej Umowy, chyba że Dotychczasowa Umowa jest już w 

kolejnym czasie określonym (uległa automatycznemu przedłużeniu na kolejny czas określony), a przedmiotem Umowy Promocyjnej jest m.in. świadczenie usługi dostępu do Sieci 

Operatora wraz z dostępem do sieci Internet, o miesięcznej Opłacie Abonamentowej nie mniejszej, niż średnia miesięczna za okres ostatnich 12 miesięcy Opłata Abonamentowa za tą 

usługę, świadczoną na podstawie Dotychczasowej Umowy, to czas określony Umowy Promocyjnej, o którym mowa w pkt. 3.3, rozpoczyna biec od dnia rozpoczęcia świadczenia Usług, 

wynikających z Umowy.

7.2. (WARUNEK NIE OBNIŻANIA ABONAMENTU PRZY PIERWSZYM CZASIE OKREŚLONYM) Jeżeli Dotychczasowa Umowa zawarta jest na czas określony i jest w okresie obowiązywania 

pierwszego czasu określonego, a do końca czasu określonego Dotychczasowej Umowy pozostało więcej niż 3 miesiące, Uczestnik Promocji zobowiązany jest do zawarcia Umowy 

Promocyjnej na m.in. świadczenie usługi dostępu do Sieci Operatora wraz z dostępem do sieci Internet, o miesięcznej Opłacie Abonamentowej nie mniejszej, niż średnia miesięczna za  

okres ostatnich 12 miesięcy Opłata Abonamentowa za tą usługę, świadczoną na podstawie Dotychczasowej Umowy oraz zachowania tego warunku przez okres minimum 12 pełnych 

kolejnych Okresów Rozliczeniowych, albo do wniesienia jednorazowej opłaty w wysokości 100zł, za możliwość zmiany warunków Dotychczasowej Umowy, w trakcie jej trwania.

7.3. (WARUNEK DO 50% SZYBSZEGO ŁĄCZA DLA STAŁYCH ABONENTÓW) Jeżeli Uczestnik Promocji jest nieprzerwanie Abonentem usługi dostępu do Sieci Operatora wraz z dostępem do 

sieci Internet przez przynajmniej 36 miesięcy a przedmiotem Umowy Promocyjnej jest m.in. świadczenie usługi dostępu do Sieci Operatora wraz z dostępem do sieci Internet, o 

miesięcznej Opłacie Abonamentowej nie mniejszej, niż średnia miesięczna za okres ostatnich 12 miesięcy Opłata Abonamentowa za tą usługę, świadczoną na podstawie Dotychczasowej  

Umowy, to Uczestnik Promocji może zawrzeć Umowę Promocyjną na czas określony 36 miesięcy, w zamian otrzymując zwiększenie o 50% parametrów DL i UL w każdej taryfie, które 

wówczas kształtują się następująco:

Tabela nr 5: Specyfikacja taryf dla usługi dostępu do Sieci Operatora wraz z dostępem do sieci Internet w Promocji „Fiber” dla Uczestników Promocji określonych w pkt 7.3.

Taryfa Fiber S Fiber M Fiber L Fiber XL Fiber 2XL Fiber 3XL Fiber 4XL

DL [Mb/s] 15 75 150 225 300 450 600

UL [Mb/s] 1,5 7,5 15 22,5 30 45 60

8. Powyższą Promocję można łączyć z innymi promocjami organizowanymi przez Operatora o ile ich regulaminy nie zastrzegają inaczej.

9. (WARUNEK PRZYZNANIA RABATÓW: BRAK ZALEGŁOŚCI I TERMINOWA WPŁATA) Rabaty, określone w punktach: 4.4., 4.5., 4.6., 4.7., 4.8., 4.9., 4.10., 4.11., 4.12., 4.13., 

4.14. są udzielane Uczestnikowi Promocji, o ile Uczestnik Promocji nie zalega z opłatami względem Operatora za Usługi wykonane w poprzednich Okresach 

Rozliczeniowych oraz dokona płatności za daną Usługę nie później, niż w określonym w Umowie Promocyjnej terminie płatności.

…..................................................................................

Podpis  Uczestnika Promocji

10. Przed upływem okresu na jaki została zawarta Umowa Promocyjna, Uczestnik Promocji może wypowiedzieć tylko świadczenie Usług Internetowych lub tylko Usług Telewizyjnych. Wówczas przy 

wyliczaniu Opłaty Wyrównawczej brane są pod uwagę tylko ulgi związane z wypowiadaną Usługą i związanymi z nią usługami dodatkowymi. Pozostała niewypowiedziana Usługa świadczona jest 

wówczas w dalszym ciągu do końca okresu, na jaki została zawarta Umowa, przy czym Opłaty Abonamentowe za nią i związane z nią usługi dodatkowe naliczane są bez zachowania ulg, a po upłynięciu 

okresu, na jaki została zawarta Umowa, ulega ona przedłużenia na czas nieokreślony. Jeżeli przed upływem okresu na jaki została zawarta Umowa Promocyjna, zostanie wypowiedziana również  

pozostała Usługa, a więc cała Umowa, wówczas przy wyliczaniu Opłaty Wyrównawczej brane są pod uwagę tylko ulgi związane z wypowiadaną Usługą i związanymi z nią usługami dodatkowymi.

11. Wszystkie sprawy sporne będą rozstrzygane polubownie, a w razie braku porozumienia stron mają zastosowanie przepisy Prawa Telekomunikacyjnego oraz Kodeksu Cywilnego.

…..................................................................................
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