Warunki Oferty Promocyjnej „Twój Telefon 2017” świadczonej przez firmę CoverNET
Czas trwania oferty od 01.08.2017r. do odwołania
I. Opis Oferty
W ramach Oferty Promocyjnej „Twój Telefon 2017” firma CoverNET Damian Giecko z siedzibą w Stalowej Woli Al. Jana Pawła II 25a zwana dalej
Operatorem oferuje:
1. Aktywacja i Instalacja w sieci CoverNET
Opłata za aktywację i instalację w sieci CoverNET w ramach Oferty Promocyjnej zależy od wybranego przez Abonenta czasu trwania umowy i wynosi
odpowiednio:
Tabela 1. Opłaty aktywacyjne i instalacyjne

Nazwa urządzenia

Umowa na czas
nieokreślony

Umowa na czas określony

Wysokość Ulgi

Cena bez
promocji

12 miesięcy

24 miesiące

12
miesięcy

24
miesiące

100 zł

49 zł

1 zł

51zł

99zł

Aparat IP telefonii
cyfrowej

249 zł

99zł

49zł

150zł

200zł

Aparat telefonii
cyfrowej

99 zł

59zł

29zł

40zł

70zł

Bramka VoIP

199 zł

79zł

29zł

120zł

170zł

Opłata
aktywacyjna

Opłata
instalacyjna

Opłata aktywacyjna i instalacyjna jest doliczana do pierwszej faktury wystawionej po dniu aktywacji i instalacji usługi.
2. Urządzenie Telefonii Cyfrowej
2.1. W ramach Oferty Promocyjnej Abonent otrzymuje urządzenie Telefonii Cyfrowej określone w Cenniku będącym integralną częścią Umowy.
2.2. Urządzenie jest własnością Operatora i jest on użyczany Abonentowi na okres trwania Umowy.
2.3. W przypadku rozwiązania, wygaśnięcia lub odstąpienia od Umowy o Świadczenie Usług Abonent jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu na
własny koszt do siedziby Operatora oddanego mu do używania urządzenia określonego w Umowie. Abonent jest zobowiązany do zwrotu kompletnego
zestawu takiego jaki otrzymał w ramach Oferty promocyjnej, w skład którego wchodzi
◦ Aparat telefoniczny IP: stacja bazowa, słuchawka, stacja ładowania słuchawki, zasilacz do stacji bazowej, zasilacz do stacji ładowania
słuchawki, dwa akumulatory, pokrywa akumulatorów, instrukcja obsługi z kartą gwarancyjną oraz opakowanie
◦ Aparat telefoniczny: stacja bazowa, słuchawka, zasilacz, baterie, instrukcja obsługi.
◦ Bramka VOIP: bramka VOIP, zasilacz, przewód UTP5E, telefoniczny, opakowanie.
2.4. Jeżeli w ciągu 7 dni od daty rozwiązania, wygaśnięcia, odstąpienia od Umowy o Świadczenie Usług Abonent nie zwróci aparatu telefonicznego lub
zwróci niekompletny zestaw zostanie naliczona kara umowna określona przez Operatora w Cenniku. W przypadku zwrotu urządzenia numery seryjne
muszą odpowiadać numerom zawartym w Umowie. Jeżeli urządzenie będzie uszkodzone Abonentowi zostanie naliczona kara umowna.
2.5. Urządzenie zostanie dostarczone do Abonenta przez osoby dokonujące instalacji usługi w lokalu Abonenta. Wartość Urządzenia będzie wskazana
w Cenniku, który jest integralną częścią Umowy.
3. Pozostałe warunki
3.1. Z Warunków Oferty Promocyjnej „Twój Telefon 2017” może skorzystać nowy lub dotychczasowy Abonent, który w trakcie podpisywania umowy
wybierze jedną z opłat abonamentowych: PAKIET TELE10, PAKIET TELE15, PAKIET TELE30, PAKIET TELE50 lub PAKIET TELE1000.
3.2. Abonent nie może zawiesić umowy w trakcie trwania Umowy zawartej w ramach Oferty Promocyjnej „Twój Telefon 2017”.
3.3. W promocji nie jest możliwa zmiana opłaty abonamentowej na niższą lub na opłatę abonamentową inną niż oferowane w niniejszej promocji przez
okres 12 lub 24 Okresów Rozliczeniowych (w zależności od długości Umowy).
3.4. Abonent może dokonać zmiany abonamentu na wyższy w trakcie trwania umowy.
3.5. Jeżeli Abonent po podpisaniu Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych dokona zmiany abonamentu na wyższy, nie będzie mógł powrócić
do abonamentu wybranego przy podpisywaniu Umowy o Świadczenie Usług.
3.6. Warunków Oferty Promocyjnej „Twój Telefon 2017” nie można łączyć z innymi warunkami ofert promocyjnych, innymi cennikami oraz z warunkami
innych akcji promocyjnych, które Operator prowadził, prowadzi i będzie prowadził w przyszłości, chyba że ich regulaminy stanowią inaczej.
3.7 Z oferty może skorzystać osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która w okresie od
01.08.2017r. podpisze Umowę o Świadczenie Usług w ramach Oferty Promocyjnej „Twój Telefon 2017” na okres 12 lub 24 okresów rozliczeniowych i
przedstawi:
a) osoba fizyczna, obywatel RP: dowód osobisty wraz z informacją o aktualnym miejscu zameldowania (honorowane są wyłącznie dokumenty
wystawione po 31.12.2000r.)
b) osoba fizyczna nie posiadająca obywatelstwa polskiego i posiadająca kartę pobytu: paszport lub dowód osobisty obywatelstwa państwa Unii
Europejskiej \ Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz kartę pobytu lub kartę pobytu obywatela Unii Europejskiej/ Europejskiego Obszaru
Europejskiego.

c) Osoba fizyczna nie posiadająca obywatelstwa polskiego i nie posiadająca karty pobytu: paszport dyplomatyczny lub służbowy oraz dokument
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, uzasadniający przebywanie klienta na terenie RP z wskazanym terminem, nie krótszym niż data wygaśnięcia
Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych.
d) osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej: aktualny odpis z właściwego, prawem przewidzianego
rejestru, dokumenty nadania NIP oraz numerem REGON.
3.8. Abonent może skorzystać z Oferty Promocyjnej jeżeli istnieją techniczne możliwości świadczenia usług przez firmę CoverNET w wybranej przez
Abonenta opcji.
3.9. Szczegółowe warunki naliczania opłat i świadczenia usług opisane są w Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych i Cenniku Usług
świadczonych przez firmę CoverNET, który stanowi załącznik do niniejszych Warunków Oferty Promocyjnej.
3.10 Operator zastrzega sobie prawo do wycofania niniejszej Oferty Promocyjnej w dowolnym terminie lub zmiany regulaminu niniejszej Oferty
Promocyjnej, bez konieczności podania przyczyn. Informacje dotyczące zmian oraz wycofania niniejszej oferty będą publikowane na stronie
internetowej www.covernet.pl

II. Czas trwania Umowy
1. W przypadku zawarcia umowy w niniejszej Ofercie Promocyjnej, zgodnym zamiarem Stron jest, aby świadczenie usług na podstawie Umowy trwało co
najmniej przez okres 12 lub 24 pełnych okresów rozliczeniowych, licząc od dnia aktywacji.
2. Umowa o Świadczenie Usług zawarta na czas określony ulega przedłużeniu na czas nieokreślony zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług przez
CoverNET, o ile Abonent nie złoży na piśmie przeciwnego oświadczenia woli w terminie 30 dni przed upływem terminu obowiązywania umowy na czas
określony. Z chwilą przedłużenia tej umowy Abonent będzie zobowiązany do uiszczania opłaty abonamentowej w wysokości określonej w aktualnie
obowiązującym Cenniku Świadczonych Usług przez CoverNET. Termin ten będzie liczony od dnia upływu ostatniego okresu obowiązywania Umowy
zawartej na czas określony.
3. Umowa abonencka zawarta na czas określony nie ulega przedłużeniu, o ile Abonent złoży stosowne oświadczenie woli w formie pisemnej w terminie 30
dni przed upływem terminu obowiązywania tej umowy.
4. W pierwszym niepełnym okresie rozliczeniowym korzystania z usługi opłata abonamentowa zostanie naliczona w wysokości 1/30 opłaty abonamentowej.
5. Abonent przyjmuje na siebie zobowiązanie pieniężne do uiszczania opłaty abonamentowej oraz do uiszczania opłat za inne usługi świadczone przez
Operatora zgodnie z Warunkami niniejszej Oferty Promocyjnej, Cennikiem Usług Świadczonych przez firmę CoverNET, które stanowią załącznik do
Warunków Oferty Promocyjnej.
6. W przypadku naruszenia przez Abonenta zobowiązania, o którym mowa w punkcie II ppkt. 5. Abonent będzie zobowiązany na pisemne wezwanie
Operatora do naprawienia szkody poprzez zapłatę na jej rzecz kary umownej. Obowiązek naprawienia szkody wynika ze zgodnego zamiaru Stron, o którym
mowa w punkcie II ppkt 1. i celu Umowy, która na zasadach promocyjnych przyznaje Abonentowi specjalne warunki opłat za usługi, opłaty aktywacyjnej
oraz urządzenia. Kara umowna nie przewyższa wysokości ulg przyznanych Abonentowi w ramach niniejszej Oferty Promocyjnej. Abonent zostanie
obciążony następującymi opatami wyrównawczymi:
6.1. opłatą określoną w Tabeli nr 1 wynikającą z przyznanej w ramach Oferty Promocyjnej ulgi w zakresie opłaty aktywacyjnej i instalacyjnej.
6.2. opłatą wskazaną w Cenniku za urządzenie w przypadku niezwrócenia go w ciągu 7 dni od rozwiązania, wygaśnięcia lub odstąpienia od Umowy o
Świadczenie Usług, lub w przypadku zwrotu uszkodzonego urządzenia.
7. Opłaty zostaną również naliczone w przypadku rozwiązania Umowy przez firmę CoverNET Damian Giecko z winy Abonenta (na podstawie §17 ust. 1.
Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez firmę CoverNET Damian Giecko).
8. Opłaty wyrównawcze wyszczególnione w ust. 6 nie podlegają podatkowi VAT.

III. Postanowienia Ogólne
1. Promocyjna opłata aktywacyjna i instalacyjna dotyczy tylko niniejszej Oferty Promocyjnej i obowiązuje pod warunkiem zawarcia z Operatorem Umowy o
Świadczenie Usług na czas określony. Wysokość opłaty Aktywacyjnej w sytuacjach nieobjętych niniejszą Ofertą Promocyjną wynosi dla usługi Telefonii
Cyfrowej.
2. Usługi są świadczone zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez firmę CoverNET Damian Giecko oraz z warunkami
Umowy o Świadczenie Usług dostępnymi w biurze firmy.
3. Przedstawiciele Handlowi, Sprzedawcy w biurze firmy, Serwisanci oraz Kurierzy nie mają prawa do pobierania żadnych opłat z tytułu wykonywanych
usług w imieniu Operatora, ze szczególnym uwzględnieniem opłaty aktywacyjnej lub kaucji. Opłatę aktywacyjną wraz z pierwszą fakturą należy uiścić w
ciągu 14 dni od wystawienia faktury.
4. W przypadku kolizji pomiędzy postanowieniami zawartymi w Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez firmę CoverNET Damian
Giecko. z postanowieniami niniejszych Warunków Oferty Promocyjnej, pierwszeństwo będą miały Warunki Oferty Promocyjnej.

AKCEPTUJĘ WARUNKI PROMOCJI „ Twój Telefon 2017” I POTWIERDZAM OTRZYMANIE REGULAMINU

Stalowa Wola dnia …......................, …............................................................
podpis Abonenta

