Cennik i regulamin promocji na dostęp do internetu
dla klientów prowadzących działalność gospodarczą
(domy jednorodzinne)

”PLJ FIBER SOHO 2022/24M”
I. Abonament miesięczny

Umowa na 24 m-ce

Usługa „PLJ FIBER SOHO”

Abonament
netto

brutto

300/80 Mbps

download/upload do 300/80 Mbps

79,99 zł

98,39 zł

500/100 Mbps

download/upload do 500/100 Mbps

99,99 zł

122,99 zł

750/150 Mbps

download/upload do 750/150 Mbps

119,99 zł

147,59 zł

1000/150 Mbps

download/upload do 1000/150 Mbps

149,99 zł

184,49 zł

Dzierżawa urządzenia dostępowego do sieci światłowodowej - Ruter GPON z Wi-Fi – opcja dodatkowa

12,30 zł

Stały dostęp do Internetu z wybraną szybkością transmisji, brak limitu przesyłu danych.
W cenie usługi jest zawarty mediakonwerter GPON, wymagany do działania usługi.

II. Opłata aktywacyjna (jednorazowa)
Aktywacja usługi dla Nowych Klientów

80,49 zł

99,00 zł

Aktywacja usługi dla Klientów PLJ przedłużających umowę (aneks)

0,81 zł

1,00 zł

(poza promocją koszt aktywacji 199 zł brutto)

(poza promocją koszt aktywacji 199 zł brutto)

Koszt aktywacji nie zawiera wykonania instalacji teletechnicznej do budynku. Koszt podłączenia światłowodu do domu jednorodzinnego ustalany indywidualnie.

TWOJE OSZCZĘDNOŚCI * TWOJE OSZCZĘDNOŚCI * TWOJE OSZCZĘDNOŚCI
Prędkość łącza

Suma ulg w promocji przez 24 m-ce
Kwota Brutto

300/80 Mbps

2 804,40 zł

500/100 Mbps

3 394,80 zł

750/150 Mbps

4 575,60 zł

1000/150 Mbps

5 166,00 zł

Aktywacja dla Nowych Klientów

100,00 zł

Aktywacja dla Klientów PLJ przedłużających umowę

198,00 zł
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Regulamin Promocji „PLJ FIBER SOHO 2022/24M”
zwanej dalej “Promocją”, określający szczegółowe warunki korzystania z usługi PLJ Fiber SOHO, zwanej dalej „Usługą”.
1. Organizatorem Promocji jest PLJ TELECOM s.c., zwane dalej „PLJ”.
2. Promocja obowiązuje od 1 maja 2022 r. do odwołania.
3. Abonament miesięczny za „Usługę” na czas nieokreślony - ceny brutto:
- PLJ FIBER 300/80 Mbps wynosi 215,24 zł
- PLJ FIBER 500/100 Mbps wynosi 264,44 zł
- PLJ FIBER 750/150 Mbps wynosi 338,24 zł
- PLJ FIBER 1000/150 Mbps wynosi 399,74 zł
4. Promocja jest organizowana i prowadzona przez „PLJ” na obszarach obejmujących zabudowę jednorodzinną na których
istnieją techniczne możliwości świadczenia Usługi w technologii światłowodowej.
5. Promocja jest skierowana do wszystkich klientów prowadzących działalność gospodarczą („Uczestników Promocji”)
którzy:
a) w okresie jej obowiązywania złożą zamówienie, a następnie zawrą w formie pisemnej umowę na czas określony 24
miesięcy o świadczenie Usługi na warunkach Promocji;
b) korzystają z Usługi z umową na czas nieokreślony lub którym w momencie składania zamówienia na Usługę w
Promocji do daty zakończenia umowy zawartej na czas określony zostało nie więcej niż 90 dni i którzy w czasie
trwania Promocji złożą zamówienie, a następnie zawrą w formie pisemnej aneks do umowy - na czas określony 24
miesięcy - o świadczenie Usługi na warunkach Promocji;
c) nie zalegają z opłatami na rzecz PLJ z jakiegokolwiek tytułu.
6. Promocja polega na:
a) obniżeniu - pod warunkiem skorzystania z faktury w postaci elektronicznej - opłaty aktywacyjnej dla Usługi (punkt II.
Opłata aktywacyjna);
b) oraz wprowadzeniu promocyjnej miesięcznej opłaty abonamentowej (punkt I. Abonament miesięczny) za korzystanie
z Usługi w wybranej prędkości i wariancie z umową na 24 miesiące.
7. Abonent może w każdym czasie cofnąć akceptację otrzymywania faktur w postaci elektronicznej. W przypadku rezygnacji
z otrzymywania faktur w postaci elektronicznej przed upływem okresu, na jaki została umowa zawarta, Abonentowi
zostanie skorygowana odpowiednio opłata aktywacyjna i wystawiona faktura za Aktywację powiększona o przyznaną ulgę.
8. W ramach abonamentu za usługę w promocji Abonent otrzymuje mediakonwerter (ONT w trybie rutera). W przypadku
Abonentów przedłużających umowę może zaistnieć konieczność wymiany urządzenia, o czym Abonent zostanie
poinformowany przed podpisaniem Aneksu.
9. Do świadczenia Usługi na warunkach Umowy zawartej w ramach Promocji zastosowanie mają postanowienia zawarte w
Cenniku Promocji, Cenniku Usługi, Regulaminie Usługi o ile niniejszy Regulamin Promocji nie stanowi inaczej.
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