
11.3

1. Promocja trwa od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

2. Organizatorem promocji jest firma: AWB-NET Agnieszka Barzdo z siedzibą w Oleśnicy przy ul. Lwowskiej 31/102, NIP 911-183-40-90 (dalej Operator).

3. Promocja jest skierowana do Abonentów, którzy są w zasięgu sieci Operatora oraz nie posiadają żadnych zaległości płatniczych wobec 

Operatora z jakiegokolwiek tytułu.

4. Promocja polega na obniżeniu miesięcznych opłat abonamentowych oraz opłaty aktywacyjnej usługi o przyznane ulgi, zgodnie z poniższą tabelą:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Dostępność poszczególnych usług/pakietów taryfowych wskazanych w tabeli powyżej uzależniona jest od posiadanych na danym terenie 

możliwości technicznych operatora.

6. W przypadku rozwiązania Umowy przez Abonenta lub przez Operatora z winy Abonenta przed upływem terminu, na jaki umowa została 

zawarta, Operatorowi przysługuje roszczenie w wysokości ulgi przyznanej Abonentowi pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za 

okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania, jeżeli umowa została zawarta na warunkach promocyjnych.

7. Powyższe ceny skierowane są do osób/firm, które wyrażą zgodę na wystawianie i otrzymywanie faktur w formie elektronicznej (e-faktura otrzy-

mywana na eBOK lub na adres e-mail). W przypadku niewyrażenia zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej ulga w miesięcznej 

opłacie abonamentowej pomniejszona jest o kwotę 5 zł brutto (z VAT).

8. Wszystkie powyższe ceny zawierają podatek VAT (są cenami brutto).

Internet Światłowód 300
Pobieranie 300 Mb/s  /  Wysyłanie 300 Mb/s

Okres umowy Promocyjna cena abonamentu Promocyjna cena aktywacji Łączna wartość przyznanych ulg

24 miesiące 59 zł (69 zł po promocji) 99 zł 2705 zł

3 miesiące 69 zł 199 zł 559 zł

Internet Światłowód 600
Pobieranie 600 Mb/s  /  Wysyłanie 600 Mb/s

Okres umowy Promocyjna cena abonamentu Promocyjna cena aktywacji Łączna wartość przyznanych ulg

24 miesiące 69 zł (79 zł po promocji) 99 zł 2705 zł

3 miesiące 79 zł 199 zł 559 zł

Internet Światłowód 1000
Pobieranie 1000 Mb/s  /  Wysyłanie 1000 Mb/s

Okres umowy Promocyjna cena abonamentu Promocyjna cena aktywacji Łączna wartość przyznanych ulg

24 miesiące 79 zł (85 zł po promocji) 99 zł 2801 zł

3 miesiące 85 zł 199 zł 583 zł
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