
Regulamin promocji świątecznej
I. Definicje

Światłowód w technologii FTTB - (Fiber To The Building). Oznacza to infrastrukturę, w której światłowód łączy centralę z
budynkiem wielorodzinnym. Polega ona na doprowadzeniu do punktu styku w budynku przyłącza telekomunikacyjnego w
technologii światłowodowej, a wykonanie instalacji budynkowej następuje natomiast z wykorzystaniem innego kabla
koncentrycznego.

Modem kablowy wi-fi z AC - Bezprzewodowa brama Technicolor® CGA2121 jest telefonicznym modemem kablowym z
wbudowanym routerem bezprzewodowym, który jest zgodny z najnowszą wersją standardu EuroDOCSIS/DOCSIS 3.0 oraz
EuroPacketCable 1.5/2.0. Modem wyposażony jest w 256MB pamięci Flash oraz 512MB RAM, 4 porty Ethernet 10/100/1000, a
także 2 porty telefoniczne. Wbudowany punkt dostępu bezprzewodowego z dwoma modułami WiFi pozwala na pracę modemu w
pasmach  2,4GHz(802.11n) i 5GHz(802.11ac) jednocześnie.

Promocja – warunki i zasady nabywania i świadczenia Usług i Usług Dodatkowych określone w niniejszym Regulaminie Promocji.

Uczestnik Promocji – pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała w zasięgu sieci Dostawcy Usług na obszarach których, ze
względów technicznych, możliwe jest korzystanie z tych Usług, która zawarła z Dostawcą Usług Umowę na świadczenie Usług na
Promocyjnych  Warunkach niniejszej Promocji.

Zgody – wymagane prawem następujące zgody i żądania funkcjonujące w Umowie oraz w trakcie trwania Umowy, związane  z
możliwością podjęcia przez Dostawcę Usług oraz podmioty z nim współpracujące działań marketingowych oraz spełnienie
obowiązków informacyjnych z wykorzystaniem między innymi - numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej lub
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych:

a. na przetwarzanie danych: telefonu kontaktowego, komórkowego telefonu kontaktowego, adresu e-mail w celu realizacji
Umowy, a w szczególności do celu: ustalenia terminu aktywacji Usług; potwierdzenia dokonania zmian warunków Umowy
i/lub poszczególnych Usług; informowania o płatnościach; informowania o statusach zgłoszonych spraw,

b. na przetwarzanie danych Uczestnika Promocji, w tym poprzez użycie automatycznych systemów wywołujących, z
wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w celach marketingowych, promocyjnych, reklamy produktów
i usług oraz przeprowadzania badań i ankiet przez Dostawcę Usług, w tym również na otrzymywanie od Dostawcy Usług
informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną,

c. na przetwarzanie danych monitorujących pracę Sieci i Urządzeń Abonenckich, w tym danych transmisyjnych obejmujących
m.in. dane o numerze użytkownika wywoływanego i wywołującego, rodzaj i czas połączenia, dane o jakości połączenia,
dane o wysokości rachunku oraz dane wskazujące położenie geograficzne urządzenia końcowego, w celach
marketingowych, promocyjnych, reklamy produktów i Usług, świadczenia Usług o wartości wzbogaconej oraz
przeprowadzania badań i ankiet przez Dostawcę Usług,

d. na dostarczenie przez Dostawcę Usług: treści każdej proponowanej zmiany Warunków Umowy, w tym określonych w
Regulaminie oraz Regulaminach Szczegółowych, potwierdzenia złożenia oświadczenia o zmianie Warunków Umowy
dokonanej za pomocą środków porozumiewania się na odległość oraz jego zakresu i terminu wprowadzenia zmian, treści
każdej proponowanej zmiany Cennika oraz zmiany danych Dostawcy Usług na wskazany w tym celu adres e-mail.

Pozostałe pojęcia pisane wielkimi literami mają znaczenie nadane im w Umowie, Regulaminie, Regulaminach Szczegółowych  i
Cennikach.

II. Czas trwania Promocji i Uczestnicy Promocji

1. Promocja oferowana jest od dnia 25.11.2021 r. do 31.12.2021 roku.

2. Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie Nowi Abonenci, Abonenci, którym zostało pół roku do końca bieżącej umowy lub
Abonenci którzy są na umowach bezterminowych..

III. Zasady Promocji

1. W ramach Promocji Opłata Abonamentowa i Opłata Powiązana za Usługę lub Ofertę Usług ulega w Okresie Zobowiązania
obniżeniu do wartości określonych w Tabeli nr 1. Zakup Usług może odbyć się wyłącznie w ramach oferty przygotowanej przez
Dostawcę Usług prezentowanej w Tabeli nr 1.

2. Suma Opłat Jednorazowych (opłat instalacyjnych i/lub aktywacyjnych) związanych z aktywacją Usług, w ramach Promocji
wynosi 1,22 zł (jeden złoty i 22 groszy).

3. Ceny podane w Regulaminie Promocji są cenami brutto.

4. Wysokość Opłat Abonamentowych oraz Opłat Powiązanych (w przypadku Usługi Telewizji), wysokość Opłat Jednorazowych
(opłat instalacyjnych i/lub aktywacyjnych), wartość udzielonej Ulgi, wartości Prędkości Maksymalnych, Minimalnych, Zwykle



Dostępnych pobierania i wysyłania danych (dla Usługi Internetu stacjonarnego) - zostały przedstawione w Warunkach Umowy.

5. Prędkości pakietów Usługi Internetu Stacjonarnego użyte w niniejszym regulaminie oznaczają Deklarowane Prędkości
pobierania danych w rozumieniu Regulaminu Szczegółowego Świadczenia Usługi Dostępu do Internetu przez City - Sat Gordzielik
Sp z o.o.
6. Promocja dotyczy wszystkich obszarów, w których City- Sat Gordzielik jest w posiadaniu ciągów teletechnicznych i nie ma
ograniczeń w podłączeniu abonenta.
7. Internet stacjonarny 512 Mb oferowany przez City - Sat Gordzielik Sp z o.o. jest świadczony w technologii Światłowodowej FTTB.
Do pełnego odbioru prędkości potrzebny jest modem kablowy wi-fi z AC, który można dzierżawić od firmy CIty - Sat Gordzielik w
cenie promocyjnej 4,9 zł/mies.

Pakiety Usługi dostępu do Internetu określone w Tabeli nr 1 Usługę dostępu do Internetu, w ramach Ofert Usług, określonych
w Tabeli nr 1, stosowane  będą odpowiednio:

Oferta Usług (Tabela 1)
z pakietem Usługi dostępu

do  Internetu

Pakiet 512Mb
Internetu stacjonarnego

Szczegółowe informacje dotyczące specyfikacji Usługi dostępu do Internetu w ramach wybranej przez Abonenta Oferty Usług
zostaną określone w Warunkach Umowy. Informacje o dostępności technicznej pakietów można uzyskać pod numerem 77
461 40 87 (opłata wg stawek operatorów) oraz w Biurze Obsługi Klienta City - Sat Gordzielik Sp z o.o.

Tabela nr 1: Usługa lub Oferta Usług
Usługa

lub
Oferta Usług

Opłata Abonamentowa i
Powiązana po  obniżeniu, o

którym mowa w pkt.1

Miesiąc gratis Suma Opłat
Jednorazowych

Okres
Zobowiązania

Pakiet 512Mb
Internetu stacjonarnego

49 zł 1 1,22 zł 24 msc

IV. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Promocji nie wyłącza możliwości zawarcia Umowy z Dostawcą Usług na zasadach ogólnych (Standardowe
Warunki  Umowy).

2. Abonent oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Promocji i go akceptuje. Odpowiednie zobowiązania, o których
mowa  w niniejszym dokumencie Abonent potwierdzi własnoręcznym podpisem.

data i czytelny podpis Uczestnika Promocji


