Regulamin Promocji NovumNet WiMAx za Złotówkę („Regulamin”)
§1 Postanowienia Ogólne
1. Promocja „NovumNet za Złotówkę” („Promocja”) jest organizowana przez Novum S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, wpisaną do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000368094, NIP 9491924705, Regon 152185875, o kapitale zakładowym 31 000 000 zł w pełni opłaconym, wykonującą działalność
telekomunikacyjną na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 9324 wydanego przez Prezesa Urzędu Komunikacji
Elektronicznej („NOVUM”) i skierowana jest do klientów, dla których usługa będzie świadczona na terenie miejscowości, wymienionych w załączniku nr 1 do
Regulaminu, którzy w czasie jej trwania zawrą z Novum S.A. na piśmie umowę o świadczenie usług NovumNet („Umowa”) z okresem lojalnościowym 12 lub
24 miesięcy, o ile istnieją techniczne i prawne możliwości realizacji Usługi NovumNet.
2. Promocja trwa od 29 kwietnia 2013 do odwołania. NOVUM zastrzega sobie prawo do jej odwołania w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym.

§2 Warunki Promocji
1. W ramach Promocji:
a) miesięczna opłata abonamentowa zostaje obniżona do kwoty 1 zł miesięcznie netto;
b) Opłata instalacyjna (aktywacyjna) dla okresu lojalnościowego 12 miesięcy zostaje obniżona do kwoty 1 zł netto. Do opłat należy doliczyć podatek VAT
w wysokości wynikającej z aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
2. Abonent zobowiązuje się do uiszczenia opłat abonamentowych z góry, za cały okres lojalnościowy wskazany w Umowie.
3. W związku z zawarciem umowy na warunkach wynikających z Regulaminu Abonentowi zostaje udzielona ulga w opłacie instalacyjnej (aktywacyjnej)
w następującej wysokości:
a) w przypadku umowy z okresem lojalnościowym na 12 miesięcy – 148,77 złotych brutto (słownie: sto czterdzieści osiem 77/100)
4. W związku z zawarciem umowy na warunkach wynikających z Regulaminu Abonentowi zostaje udzielona ulga w opłatach abonamentowych
w następującej wysokości:
a) w przypadku umowy z okresem lojalnościowym na 24 miesięcy – 1920,00 złotych brutto (słownie: tysiąc dziewięćset dwadzieścia 00/100)
b) w przypadku umowy z okresem lojalnościowym na 12 miesięcy – 720,00 złotych brutto (słownie: siedemset dwadzieścia 00/100)
5. W przypadku rozwiązania Umowy zawartej na czas nieokreślony z okresem lojalnościowym przez Abonenta lub przez Operatora z winy Abonenta przed
upływem okresu lojalnościowego przewidzianego w Umowie Operator uprawniony jest do naliczenia Opłaty Wyrównawczej zgodnie z postanowieniami
Regulaminu Świadczenia Usług NovumNet WiMax, z zastrzeżeniem, iż wysokość opłaty wyrównawczej (kary umownej) w związku z Promocją dodatkowo
wynosi:
a) Opłata wyrównawcza (kara umowna) związana z przyznaną ulgą w opłacie instalacyjnej (aktywacyjnej):
- dla umowy z okresem lojalnościowym na 12 miesięcy – 12,39 (słownie dwanaście złotych 39/100) złotych brutto za każdy miesiąc pozostały do końca
okresu lojalnościowego;
b) Opłata wyrównawcza (kara umowna) związana z przyznaną ulgą w opłacie abonamentowej:
- dla umowy z okresem lojalnościowym na 24 miesięcy – 80,00 (słownie osiemdziesiąt 00/100) złotych brutto za każdy miesiąc pozostały do końca okresu
lojalnościowego;
- dla umowy z okresem lojalnościowym na 12 miesięcy – 60,00 (słownie sześćdziesiąt 00/100) złotych brutto za każdy miesiąc pozostały do końca okresu
lojalnościowego.

§3 Postanowienia końcowe
Do świadczenia usługi NovumNet w ramach Umowy zawartej w ramach Promocji mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Świadczenia Usług NovumNet
WiMax, o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.

Załącznik nr 1. Do Regulaminu Promocji NovumNet za Złotówkę
Wykaz miejscowości objętych Promocją NovumNet WiMax za Złotówkę
Miejscowość

Kod pocztowy

Gmina

Wilkowice

64-115

Lipno

Gozdów

62-604

Kościelec

Szadów Pański

62-700

Turek

Obrzębin

62-700

Turek

Turkowice

62-700

Turek
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