
Załącznik nr 3 do Umowy Abonenckiej

Regulamin promocji „Podpisz umowę z FORWEB” 
Użyte w niniejszym Regulaminie określenia są zdefiniowane w Regulaminie Świadczenia Usługi Dostępu do Internetu
 obowiązującym u Operatora.

Udział w promocji

Promocja jest kierowana do wszystkich chcących podpisać z operatorem
Umowę Abonencką na świadczenie Usługi Dostępu do Internetu lub
Telefonii VoIP.

Czas trwania Promocji 
 
Ofertę promocyjną można zakupić w okresie od 01 października 2020 roku
do odwołania. 
Sprzedaż wg zasad niniejszej promocji będzie świadczona do odwołania. 

Zasady promocji, korzyści i uprawnienia Abonenta 
 

 1. W ramach skorzystania z promocji:

Abonent podpisuje Umowę Abonencką na czas 
określony: 12 lub 24 miesięcy.

Opłata abonamentowa za Usługę Dostępu do Internetu, 
Telefonii VoIP lub Hostingu zostaje obniżona wg tabeli:

        Tabela nr 1.
Rodzaj usługi Dos tęp do 

Internetu
Taryfa 
promocyjna
(nazwa taryfy)

Wysokość 
Abonamentu 
przed rabatem

.

Wysokość 
Abonamentu 
po rabacie

.

Wysokość ulgi

Okres 
promocyjny 
(liczba 
miesięcy)

.

.

.

        Wszystkie ceny z podatkiem VAT (23%)
  

 1.  Ulga udzielona Abonentowi w wyniku tej promocji w 
przypadku Umowy terminowej obejmuje obniżki opłat 
wymienione w punkcie 1b i Tabeli nr1 w okresie 12 lub 24 
miesięcy od daty podpisania Umowy Abonenckiej w zależności 
od wariantu wybranego przez Abonenta.

 Zobowiązania Uczestnika Promocji 
 

 1. W przypadku podpisania przez Abonenta umowy 
terminowej na okres 12 lub 24 miesięcy.
 a) Abonent zobowiązany jest do pozostania 

Abonentem przez pełen okres 12 lub 24 miesięcy 
trwania Umowy Abonenckiej.

 b) Rozwiązanie umowy przed końcem 12 lub 24 

miesięcy od dnia podpisania Umowy Abonenckiej, 
wiąże się z karą w wysokości udzielonej Abonentowi
ulgi określonej w niniejszym Regulaminie., 
pomniejszonej proporcjonalnie za okres 
wykorzystania usługi. Dodatkowo stosuje się zapisy 
Regulaminu Świadczenia Uslugi Dostępu do 
Internetu przez FORWEB S.C. stanowiącego 
Załącznik numer 1 do Umowy Abonenckiej - § 14 
punkt 6.

 

   Postanowienia końcowe 
 

1. Regulamin Promocji jest częścią Umowy Abonenckiej i 
Aneksu do Umowy Abonenckiej, jeśli Abonent podpisał 
Umowę Abonencką lub Aneks do Umowy Abonenckiej w
ramach oferty promocyjnej na zasadach niniejszej 
Promocji.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem
mają zastosowanie postanowienia Ogólnego Regulaminu
Świadczenia Usług obowiązującego u Operatora.

3. Każdy Abonent podpisujący Umowę Abonencką na 
zasadach Promocji opisanej w niniejszym Regulaminie 
oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Promocji
i akceptuje warunki w nim zawarte.

4. Regulamin w niniejszej wersji obowiązuje od dnia 1-go 
października  2020 roku. 

Oświadczam,  że  zapoznałem  się  z  treścią  warunków
Regulaminu Promocji i skutkami nie wywiązania się
z  jej  postanowień,  oraz  akceptuję  postanowienia  niniejszego
Regulaminu i potwierdzam odbiór
jednego egzemplarza Regulaminu Promocji.

.................................................................
data i podpis Abonenta
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