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Regulamin promocji  „fiber factor”

 1. Niniejszy Regulamin promocji „fiber factor”, dalej zwany Regulaminem promocji, organizowany jest przez 
JPK Jarosław Paweł Krzymin, dalej zwanego JPK.

 2. Określenia użyte w Regulaminie promocji, mają następujące znaczenia:
a) Obecny abonent – abonent posiadający podpisaną z JPK umowę w okresie lojalnościowym,
b) Okres lojalnościowy – minimalny okres obowiązywania umowy zawartej przez obecnego abonenta z JPK, 
uprawniający do skorzystania z promocji,
c) Opłata – koszt skorzystania przez obecnego abonenta z promocji,
d) Nieruchomość – dom jednorodzinny, dom wolnostojący, lokal mieszkalny lub lokal użytkowy do którego 
tytuł prawny posiada obecny abonent, a także dom wielorodzinny lub blok mieszkalny w którym obecny abo-
nent posiada lokal mieszkalny, do którego posiada tytuł prawny, 
e) Pakiet – wartość prędkości pobierania danych z Internetu, wynikająca z zawartej umowy,
f) Promocja – specjalna oferta skierowana do obecnych abonentów o nazwie „fiber factor”,
g) Umowa – umowa(y) o świadczenie usług dostępu do sieci Internet w sieci JPK, zawarta pomiędzy obecnym 
abonentem a JPK, 
h) Zamówienie – pisemne oświadczenie obecnego abonenta, wyrażające wolę skorzystania z promocji,

 3. Promocja skierowana jest do obecnych abonentów posiadających zawartą umowę z JPK w okresie lojalnościo-
wym.

 4. Z Promocji mogą skorzystać obecni abonenci, których nieruchomość jest podłączona światłowodem do głów-
nej serwerowni JPK.

 5. Promocja polega na zwiększeniu wartości prędkości pobierania danych z Internetu posiadanego pakietu po-
przez pomnożenie go przez liczbę 5 do końca okresu lojalnościowego (przykładowo: jeżeli wartość prędkości  
pobierania danych z Internetu obecnego abonenta jest określona w umowie jako „do 4 Mb/s” to po pomnoże-
niu będzie ona wynosiła „do 20 Mb/s”). Po zakończeniu okresu lojalnościowego wartość prędkości pobierania 
danych z Internetu wraca do poprzedniej wartości.

 6. W celu przystąpienia do promocji obecny abonent musi dostarczyć do JPK pisemne zamówienie.
 7. Za skorzystanie z promocji JPK pobierać będzie jednorazowo opłatę w wysokości 50,00 pln brutto, która bę-

dzie  obowiązywać  do  zakończenia  okresu  lojalnościowego  zawartej  przez  obecnego  abonenta  umowy.  W 
przypadku podpisania przez obecnego abonenta nowych umów z kolejnymi okresami lojalnościowymi, JPK 
pobierać będzie jednorazowo opłatę, o której umowa w niniejszym punkcie od każdej z umów z osobna. Po-
wyższa opłata nie podlega zwrotowi, za wyjątkiem wypadków, w których JPK uzna uprzednio złożoną rekla -
mację przez obecnego abonenta w zakresie korzystania przez niego z promocji. 

 8. W celu zakończenia korzystania z promocji obecny abonent musi złożyć pisemną dyspozycję i dostarczyć ją 
do siedziby JPK, bądź przesłać listem poleconym.

 9. JPK ma prawo odmówić obecnemu abonentowi skorzystania z promocji w przypadku:
a)  braku możliwości  technicznych poprawnego świadczenia usługi  (braku połączenia światłowodowego z  
główną serwerownią JPK),
b) zaległości na koncie obecnego abonenta.

 10. Obecny abonent nie ma prawa korzystać z innych promocji dotyczących świadczenia usług dostępu do Inter-
netu w sieci JPK, chyba że regulamin danej promocji będzie stanowił inaczej.

 11. JPK może w każdej chwili zmienić okres obowiązywania  promocji bez podania przyczyny.
 12. Promocja trwa od 1 października 2012 do 31 grudnia 2015.
 13. Do świadczenia usługi dostępu do sieci Internet w ramach promocji mają zastosowanie postanowienia zawarte  

w „Regulaminie świadczenia usług w osiedlowej sieci komputerowej” oraz „Cenniku usługi dostępu do sieci  
Internet” o ile postanowienia niniejszego regulaminu promocji nie stanowią inaczej.


