Regulamin promocji „Promocja”
§1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem promocji „Promocja”, zwanej dalej Promocją jest ANFA Fajer Spółka Jawna, ul. Plaskowiec 17, 43-430 Skoczów, NIP
548-005-01-17, REGON 240264931, KRS 0000657178 wpisane do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 4778
zwane dalej ANFA.
2. Promocja dotyczy umów zawartych/zmienionych na warunkach Promocji w okresie od dnia 15.12.2017 r. do dnia 28.02.2018 r., pod
warunkiem ich realizacji nie później niż do dnia 28.02.2018 r.
3. ANFA zastrzega sobie możliwość zakończenia obowiązywania Promocji przed upływem terminu określonego w § 1 ust. 2.
Zakończenie obowiązywania Promocji przed upływem tego terminu pozostaje bez wpływu na uprzednio zawarte/zmienione umowy
na warunkach Promocji.
4. Promocja Internetu bezprzewodowego dostępna jest jedynie w zasięgu sieci ANFA. Obszar oraz liczba łączy objętych Promocją są
ograniczone możliwościami technicznymi ANFA. Szczegółowa specyfikacja dostępności Promocji znajduje się na stronie
internetowej www.anfa.net.pl, w Biurze Obsługi Klienta oraz pod numerem 801 009 705. Wymagane jest również indywidualne
sprawdzenie możliwości technicznych tak jak przy podłączaniu łączy poza promocją.
5. Promocja skierowana jest do osób fizycznych, będących Konsumentami w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego zameldowanych na
pobyt stały lub czasowy albo posiadających tytuł prawny do lokalu, w którym świadczone będą usługi na terenie objętym Promocją,
z zastrzeżeniem § 1 ust. 6 i 7.
6. Promocja skierowana jest:
6.1 do osób nie będących Abonentami ANFA;
6.2 do Abonentów nie posiadających usług oferowanych w niniejszej Promocji;
6.3 do Abonentów posiadających usługi ANFA nie świadczone na zasadach promocyjnych lub w ofertach specjalnych;
6.4 do Abonentów posiadających usługi ANFA w ofertach promocyjnych lub ofertach specjalnych, związanych z udzieleniem
rabatu i zobowiązaniem Abonenta do nierozwiązywania umowy przez okres wskazany w umowie:
6.4.1 na zasadach odrębnie zawartej umowy w ramach niniejszej Promocji (zobowiązania wynikające z
dotychczasowej umowy promocyjnej/specjalnej pozostają bez zmian), lub
6.4.2 ANFA umożliwi zmianę dotychczasowych warunków umowy bez konieczności ponoszenia kary umownej z
tytułu naruszenia postanowień oferty promocyjnej/specjalnej:
6.4.2.1 pod warunkiem zwiększenia przez Abonenta liczby posiadanych usług w wyniku przystąpienia do
niniejszej Promocji oraz przy zastrzeżeniu, że zwiększenie liczby usług nie spowoduje likwidacji uprzednio
nabytej na zasadach promocyjnych usługi internetowej wraz z urządzeniami dostępowymi, lub
6.4.2.2 pod warunkiem, że zobowiązania wynikające z dotychczasowej umowy promocyjnej/specjalnej
wygasają w okresie równym lub krótszym niż 60 dni, liczonym od dnia zmiany umowy na warunkach
niniejszej Promocji.
7. Promocja nie dotyczy osób, w stosunku do których ANFA prowadzi działania mające na celu odzyskanie zaległych należności za
wyświadczone usługi telekomunikacyjne oraz członków ich rodzin zamieszkujących po wspólnym adresem, chyba że osoba
uregulowała wszelkie zaległe zobowiązania wobec ANFA.
8. Okres Obowiązywania Promocji wynosi 12, 18 lub 24 miesiące dla nowych abonentów oraz 24 miesiące dla abonentów
przedłużających lub zmieniających umowę i liczony jest od dnia uruchomienia Promocji.
Wyboru okresu Abonent dokonuje podczas zawarcia/zmiany umowy bez możliwości jego późniejszej zmiany.
9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami oferowanymi przez ANFA dla usług dostępu do sieci Internet.
10. Przystępując do Promocji Abonent traci możliwość korzystania z uprzednio udzielonych zniżek i opustów na opłatach miesięcznych,
związanych z daną usługą oferowaną w ramach Promocji.

§2 Przystąpienie do Promocji
Za Abonenta biorącego udział w Promocji uważa się Abonenta, który w okresie trwania Promocji zawrze/zmieni umowę na warunkach
niniejszej Promocji i zobowiąże się do niedokonywania zmian skutkujących zaprzestaniem korzystania z usług, zgodnie z warunkami
wynikającymi z niniejszej Promocji, przez okres wskazany w § 1 ust. 8 (tj. przez okres 12, 18 lub 24 miesiące), liczony od dnia
uruchomienia/zmiany usług na warunkach niniejszej Promocji (od dnia uruchomienia Promocji).

§3 Uzyskiwane warunki i uprawnienia Abonenta
1. Jeżeli Abonent spełnia warunki uczestnictwa w Promocji i zawrze lub zmieni umowę na warunkach podanych w § 2, to ANFA
zobowiązuje się do świadczenia usług w następujących cenach:
Nazwa
DOM.6
DOM.15
DOM.20
DOM.30
DOM.40

Prędkość (do/od)
6Mbps / 1024 kbps
16Mbps / 2048 kbps
25Mbps / 3072 kbps
32Mbps / 3072 kbps
40Mbps / 4096 kbps

Miesięczny abonament
39,00 zł brutto
49,00 zł brutto
55,00 zł brutto
67,00 zł brutto
80,00 zł brutto

Publiczny adres IP
+
+
+
+
+
Nazwa p

Pakiety dostępne przy umowach na 12, 18 i 24 miesiące.
Jednorazowy koszt zestawienia łącza zależny od wybranego czasu trwania umowy:
• 12 m-cy - 200 zł brutto
• 18 m-cy - 100 zł brutto
• 24 m-ce - 1 zł brutto
W szczególnych wypadkach technicznych koszt podłączenia może być wyższy z powodu specyficznych warunków dostępności sygnału
radiowego. W takim przypadku Abonent jest o tym informowany przed podłączeniem i spisaniem umowy przez technika
wykonującego sprawdzenie warunków technicznych.
2. Za datę uruchomienia Promocji uważa się dzień uruchomienia/zmiany pierwszej usługi w ramach Promocji i od tego dnia naliczane
są opłaty za usługi.
3. Po zakończeniu Okresu Obowiązywania Promocji, Abonenta nadal obowiązują ceny usług z ulgami udzielonymi w niniejszej
Promocji, w wysokości określonej w niniejszym regulaminie, a umowa przechodzi na czas nieokreślony z miesięcznym okresem

wypowiedzenia, co również zawierane jest w umowie świadczenia usług internetowych. Abonent od tego momentu może
skorzystać z innej dostępnej promocji / pakietu.
4. W Okresie Obowiązywania Promocji możliwe są:
a) zmiana prędkości transmisji danych (opcji) w dostępie bezprzewodowym do Internetu jedynie na wyższą prędkość dostępną w
Promocji.
b) zmiana lokalizacji usług na wniosek Abonenta, wyłącznie pod warunkiem posiadania przez ANFA technicznych możliwości
świadczenia usług w nowej lokalizacji,
c) zmiana rodzaju usług (zwiększenie liczby usług) składowych oferowanych w ramach Promocji, rozumiana jako zakończenie
dotychczasowego Okresu Obowiązywania Promocji, a następnie zawarcie nowego aneksu do umowy na warunkach
niniejszej Promocji, z nowym Okresem Obowiązywania Promocji.
5. W Okresie Obowiązywania Promocji nie są możliwe:
a) zmiana Okresu Obowiązywania Promocji,
b) rezygnacja z usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu świadczonej w ramach Promocji samodzielnie lub w pakiecie,
c) zawieszenie świadczenia usług na wniosek Abonenta.
6. Dopuszczalne jest przejęcie uprawnień do wszystkich usług oferowanych na warunkach niniejszej Promocji w wyniku cesji
umowy. Równocześnie z przejęciem uprawnień, Cesjonariusz przejmuje zobowiązania wynikające z Promocji do końca okresu
wynikającego z umowy będącej przedmiotem cesji. Cesjonariusz obowiązany jest spełniać warunki przystąpienia do Promocji.
7. W ramach Promocji Abonent otrzymuje maksymalną ulgę z tytułu przyznanych rabatów oraz „bonusów” w łącznej wysokości:
a) w przypadku Okresu Obowiązywania Promocji wynoszącego 12 miesięcy:
1. w przypadku usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu świadczonej w ramach Promocji – 600,00 zł (brutto),
2. w przypadku usługi jednorazowej opłaty aktywacyjnej świadczonej w ramach Promocji – 100,00 zł (brutto),
b) w przypadku Okresu Obowiązywania Promocji wynoszącego 18 miesięcy:
1. w przypadku usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu świadczonej w ramach Promocji – 900,00 zł (brutto),
2. w przypadku usługi jednorazowej opłaty aktywacyjnej świadczonej w ramach Promocji – 200,00 zł (brutto),
c) w przypadku Okresu Obowiązywania Promocji wynoszącego 24 miesięcy:
1. w przypadku usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu świadczonej w ramach Promocji – 1200,00 zł (brutto),
2. w przypadku usługi jednorazowej opłaty aktywacyjnej świadczonej w ramach Promocji – 300,00 zł (brutto),

§4 Zobowiązania
1. W przypadku:
a) rozwiązania przez Abonenta umowy zawartej/zmienionej na warunkach niniejszej Promocji, lub
b) dokonania przez Abonenta zmiany skutkującej zakończeniem świadczenia usług na warunkach niniejszej Promocji, lub
c) rozwiązania przez ANFA umowy lub zmiany umowy skutkującej zakończeniem świadczenia usług na warunkach niniejszej
Promocji, z przyczyn leżących po stronie Abonenta, w tym z powodu nieuregulowania przez Abonenta należności związanych
ze świadczonymi przez ANFA usługami telekomunikacyjnymi,
w Okresie Obowiązywania Promocji wskazanym w § 1 ust. 8, ANFA przysługuje względem Abonenta roszczenie o zapłatę kary
umownej w wysokości ulgi przyznanej Abonentowi w ramach niniejszej Promocji, określonej w § 3 ust. 7, pomniejszonej o
proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia/zmiany umowy w ramach Promocji do dnia jej rozwiązania.
2. Abonent zobowiązuje się zapłacić karę umowną, o której mowa w § 4 ust. 1 w terminie wskazanym na odpowiednim dokumencie
finansowym wystawionym przez ANFA.

§5 Postanowienia końcowe
1. Usługi telekomunikacyjne będące przedmiotem niniejszej Promocji są świadczone przez ANFA na podstawie zawartej z Abonentem
umowy, „Regulamin świadczenia usług internetowych w sieci ANFA”.
2. ANFA zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania niniejszej Promocji, bez podawania przyczyn, z zastrzeżeniem, iż zmiana lub
odwołanie nie wpłynie negatywnie na prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez Abonenta. Informacja o zmianach lub odwołaniu
niniejszej Promocji dostępne będą w Biurze Obsługi Klienta, pod numerem BOK 801 009 705 lub na stronie www.anfa.pl

