
Szczegółowe Warunki Promocji 
„e-SZKOŁA 2009” 

 
Część I Postanowienia ogólne 
1. Niniejszy dokument określa warunki i zasady korzystania 
przez uŜytkowników z promocji „e-SZKOŁA 2009” (zwanej dalej 
„Promocją”). Operator świadczy usługi objęte Promocją na 
warunkach określonych w Regulaminie, z uwzględnieniem zasad 
określonych niniejszym dokumentem. 
2. Promocja trwa od 01.02.2009r. Operator zastrzega sobie 
prawo odmowy zawarcia Umowy Promocyjnej w przypadku 
zgłoszenia przez Nowego Abonenta woli zawarcia takiej Umowy 
po 31.12.2009 r. 
3. UŜyte w dalszej części terminy oznaczają: 
Operator – P.P.H.U. “KARO” Krzysztof Bula, ul Powstańców 
Śląskich 26A, 47-100 Strzelce Opolskie. 
Usługa – usługa stałego dostępu do Internetu świadczona 
na łączach kablowych lub radiowych. 
Umowa Promocyjna – Umowa o świadczenie Usługi zawarta 
na warunkach niniejszej Promocji 
Przyłączenie – inicjacja administracyjno-sieciowa na serwerach 
głównych Operatora (nie obejmuje dzierŜawy i montaŜu) 
4. Pozostałe terminy pisane z wielkiej litery mają znaczenie 
określone w Regulaminie Świadczenia Usług przez P.P.H.U. 
"KARO". 
 

Część II Warunki skorzystania z Promocji 
1. Z Promocji moŜe skorzystać Abonent, który spełni łącznie 
wszystkie warunki określone poniŜej: 
a). Abonent posiada wszystkie niezbędne urządzenia, przewody, 
uchwyty oraz inne niezbędne komponenty. 
b). Abonent samodzielnie potrafi zamontować i skonfigurować 
swój sprzęt. 
c). Zawrze z Operatorem Umowę Promocyjną na czas określony 
12, 24, 36 pełnych Okresów Rozliczeniowych. 
d). Warunkiem skorzystania z Promocji są moŜliwości techniczne 
świadczenia Usługi we wskazanej lokalizacji, w wybranym przez 
Abonenta wariancie. 
2. Brak spełnienia któregokolwiek z podanych powyŜej warunków 
uniemoŜliwia zawarcie Umowy Promocyjnej, a jeśli Umowę 
Promocyjną zawarto, powoduje jej wygaśnięcie. 
 
 

Część III Warunki Promocji 
1. W ramach niniejszej Promocji Operator gwarantuje: 
a). obniŜoną opłatę za Przyłączenie do sieci z 451 zł brutto 
do 1 zł brutto  
b). obniŜoną opłatę za kaŜdy Okres Rozliczeniowy zgodnie z 
poniŜszą tabelą (ceny brutto): 
 
 
 
TABELA 1 

 
WARIANT USŁUGI 

 
512kbit/s 

Umowa na 
12 Okresy 

Rozliczeniowe 

Opłata za 
kaŜdy Okres 

Rozliczeniowy 
od 1. do 12. 

1 zł 

Umowa na 
24 Okresy 

Rozliczeniowe 

Opłata za 
kaŜdy Okres 

Rozliczeniowy 
od 1. do 24. 

1 zł 

Umowa na 
36 Okresów 

Rozliczeniowych 

Opłata za 
kaŜdy Okres 

Rozliczeniowy 
od 1. do 36. 

1 zł 

 
c). W zaleŜności od wybranego wariantu Usługi oraz długości 
trwania Umowy udzielone zniŜki wynoszą odpowiednio (ceny 
brutto): 
 
TABELA 2 

 
WARIANT USŁUGI 

 
512kbit/s 

Umowa na 
12 Okresy 

Rozliczeniowe 

Rabat za 
kaŜdy Okres 

Rozliczeniowy 
od 1. do 12. 

94 zł 

Umowa na 
24 Okresy 

Rozliczeniowe 

Rabat za 
kaŜdy Okres 

Rozliczeniowy 
od 1. do 24. 

94 zł 

Umowa na 
36 Okresów 

Rozliczeniowych 

Rabat za 
kaŜdy Okres 

Rozliczeniowy 
od 1. do 36. 

94 zł 

 

Część IV Opłata Wyrównawcza 
1. W przypadku: 
a). rozwiązania Umowy Promocyjnej przez Abonenta lub przez 
Operatora z przyczyn leŜących po stronie Abonenta lub 
b). wygaśnięcia Umowy Promocyjnej z przyczyn określonych 
w § 7 ust. 8 b) Regulaminu Świadczenia Usług przez P.P.H.U. 
"KARO" przed upływem wskazanego w Części II, ust. 1, 
pkt a). okresu, Abonent zostanie obciąŜony Opłatą 
Wyrównawczą w wysokości nie większej niŜ suma udzielonych 
rabatów: 

- rabat w wysokości 450 zł opisany w Części III, pkt 1.a 
- rabat za kaŜdy okres rozliczeniowy opisany w Tabeli nr 
2 w Części III, w zaleŜności od wybranego wariantu 
Usługi i długości trwania Umowy Promocyjnej. 

2. Opłata Wyrównawcza będzie obniŜona odpowiednio o kwotę: 
-rabatu za kaŜdy pełny Okres Rozliczeniowy korzystania 
z Usługi opisany w Tabeli nr 2 w Części III, w zaleŜności 
od wybranego wariantu Usługi i długości trwania 
Umowy Promocyjnej. 

2. Opłata Wyrównawcza nie podlega podatkowi VAT. 
3. Abonent będzie zobowiązany do uiszczenia Opłaty 
Wyrównawczej w terminie wskazanym na nocie debetowej. 

Część V Postanowienia końcowe 
1. KaŜda ze stron moŜe rozwiązać Umowę z zachowaniem 1-
miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec 
Okresu Rozliczeniowego następującego po Okresie 
Rozliczeniowym, w którym zostało dokonane wypowiedzenie. Za 
dzień dokonania wypowiedzenia przyjmuje się dzień wpływu 
wypowiedzenia do Operatora. W okresie wypowiedzenia Usługa 
świadczona jest na zasadach Umowy do daty jej rozwiązania. 
2. Operator nie odpowiada za urządzenia Abonenta oraz za ich 
poprawne działanie. 


