REGULAMIN - PROMOCJA 1/2014
Szczegółowe Warunki Promocji „Promocja 1/2014” z dnia 2015.05.25

1.

Ogólne warunki Promocji
1.1
Promocja trwa od 2015.05.25 do 2016.05.25. Zastrzegamy prawo do skrócenia czasu obowiązywania Promocji.
1.2
Niniejszy Regulamin Promocji „Promocja 1/2014” (zwany dalej Regulaminem promocji) określa zasady korzystania z
warunków Usług dostępu do Internetu (zwanych dalej usługą promocyjną lub Promocją), świadczoną przez Operatora.
1.3
W zakresie nieuregulowanym postanowieniami Regulaminu promocji stosuje się postanowienia aktualnego
Regulaminu oraz Cennika/Cennika+ świadczenia usług dostępu do Internetu.
1.4
Z Promocji może skorzystać Nowy i Obecny Abonent będący Konsumentem w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lipca
2004 r. Prawo telekomunikacyjne (art. 2 ust. 18 Ustawy Prawo telekomunikacyjne), który zawrze z Operatorem
Umowę Promocyjną
1.5
Abonent zawrze Umowę Promocyjną na okres 24, 12 miesięcy lub czas nieokreślony na pakiet z oferty CENNIK lub
CENNIK+ .
1.6
Wszystkie ceny podane w niniejszym dokumencie są cenami brutto.

2.

Definicje
2.1
Usługa Internetowa (Internet) – usługa stałego dostępu do Internetu, realizowana na łączu Operatora,
2.2
Nowy Abonent – Abonent, który nie posiada obowiązującej Umowy w zakresie Usługi, na którą ma być zawarta nowa
Umowa.
2.3
Umowa Promocyjna – Umowa na warunkach promocyjnych określonych w niniejszych Szczegółowych Warunkach
Promocji.
2.4
Operator – NET-COM Tomasz Łaguna z siedzibą w Grajewie, ul. Wojska Polskiego 6/21, 19-200 Grajewo,
NIP 719-150-83-09, REGON 200279480.
2.5
Pozostałe terminy pisane wielką literą mają znaczenie określone w Regulaminie Świadczenia Usług przez NET-COM
Tomasz Łaguna oraz w Cennikach poszczególnych Usług dostępnych w ramach Promocji.

3.

Cennik Promocji 1/2014
3.1
Opłata Aktywacyjna na pakiety z oferty CENNIK i CENNIK+ = 0,00 zł, upust 100,00 zł z kwoty 100,00 zł.
3.2
Abonament na pakiety z oferty CENNIK i CENNIK+ za świadczoną Usługę, przez okres trwania umowy będzie co
miesiąc pomniejszony o opust 20zł

4

Pozostałe postanowienia
4.1
Promocja obejmuje wyłącznie Abonentów nie posiadających zaległości finansowych wobec Operatora.
4.2
Promocja obejmuje wyłącznie osoby, które nie były stroną umowy zawartej z Operatorem, obejmującej korzystanie z
usług promocyjnych, stanowiących przedmiot Umowy zawieranej na podstawie niniejszych warunków promocji, w
danym lokalu w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie Zamówienia. Promocją nie są objęci Abonenci, którzy
dokonują zmiany miejsca świadczenia usług Operatora i kontynuują korzystanie z usług promocyjnych w nowym
Lokalu.
4.3
Możliwość skorzystania z Promocji 1/2014 w zakresie danej Usługi przysługuje Abonentowi wyłącznie jednokrotnie w
danym Lokalu.
4.4
Umowa zawierana jest na okres wskazany w umowie, z którym łączone są niniejsze warunki promocji (okres ten
stanowi minimalny okres do skorzystania z niniejszych warunków promocyjnych). W przypadku rozwiązania zawartej
Umowy przed upływem okresu obowiązywania Umowy, Abonent zobowiązany będzie do uiszczenia na rzecz
Operatora kwoty w wysokości sumy udzielonych upustów za wskazaną liczbę miesięcy kalendarzowych
obowiązywania Umowy, pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość, za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej
rozwiązania. Zapis dotyczy rozwiązania Umowy zarówno przez Abonenta, jak i przez Operatora, z winy Abonenta.
Roszczenie nie przysługuje w przypadku rozwiązania przez Konsumenta Umowy przed rozpoczęciem świadczenia
Usług, chyba że przedmiotem upustu jest telekomunikacyjne Urządzenie końcowe.
4.5
Zawarcie Umowy o świadczenie usług promocyjnych, jak również naliczenie kwot na rzecz Operatora, zgodnie z
postanowieniami ust. 4.4, nie wpływa na postanowienia innych promocji, z których korzysta Abonent.
4.6
W okresie obowiązywania Umowy, Abonent nie jest uprawniony do zawieszenia korzystania z usług promocyjnych.
4.7
Zmiana miejsca świadczenia usług promocyjnych możliwa jest wyłącznie pod warunkiem kontynuowania przez
Abonenta korzystania z Usług Operatora, na dotychczasowych warunkach, w nowym Lokalu. Warunki zmiany miejsca
świadczenia Usług stanowią Regulamin oraz Cennik.
4.8
Kwota, o której mowa w ust. 4 płatna jest w terminie 7 dni od otrzymania naruszenia postanowień Regulaminu
promocji.

