Regulamin promocji „Promocja Zimowa”

7.

§1
Definicje
Organizator Promocji – Connecta Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Hercena 3/5 we Wrocławiu, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział VI
Gospodarczy pod numerem 0000262792
Promocja - kampania promocyjna prowadzona przez Organizatora Promocji pod hasłem „Promocja Zimowa”, na
warunkach i w terminach określonych w niniejszym Regulaminie, uprawniająca klientów Organizatora Promocji
do skorzystania z oferty „Promocji Zimowej”
Cennik Promocji Zimowej – cennik obowiązujący dla nowo podpisywanych umów oraz aneksów w okresie
trwania promocji.
Nowy Abonent – klient Organizatora Promocji, który w czasie trwania Promocji podpisze umowę na świadczenie
usług dostępu do Internetu lub pakietu: Internet + telewizja cyfrowa
Dotychczasowy Abonent – osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, który zawarł umowę w postaci aneksu do
umowy z Organizatorem Promocji do dnia 19.11.2019r
Umowa - Umowa o Świadczenie Usług telekomunikacyjnych zawarta przez Organizatora Promocji z Nowym
Abonentem w okresie trwania Promocji.
Umowa Terminowa – Umowa zawarta na warunkach Promocji Zimowej na okres 12 lub 24 miesięcy.
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§2
Czas trwania Promocji
Promocja trwa od 20.11.2019 do 20.03.2020r.
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§3
Warunki Promocji
Promocja dotyczy wybranych lokalizacji Organizatora Promocji
Promocja przeznaczona jest dla wszystkich pełnoletnich osób fizycznych lub podmiotów gospodarczych, którzy
podpiszą Umowy w czasie trwania Promocji.
Abonenci, którzy podpiszą Umowę na świadczenie usług dostępu do Internetu lub umowę na świadczenie usług
dostępu do pakietu: Internet + telewizja cyfrowa, otrzymają usługę w cenie zgodnej z Cennikiem Promocji
Zimowej
Abonenci, którzy podpiszą Umowę Terminową zobowiązują się do nierozwiązywania jej przed upływem terminu
wskazanego w Umowie. W przypadku rozwiązania Umowy przed zakończeniem 12 lub 24 miesięcy od dnia
rozpoczęcia świadczenia usługi, Abonent zobowiązany jest do uiszczenia opłaty wyrównawczej, która równa
będzie iloczynowi opłaty miesięcznej i ilości miesięcy pozostałych do upływu czasu obowiązywania Umowy.
Dotychczasowi Abonenci mogą skorzystać z Promocji Zimowej wyłącznie przy zawieraniu Umów Terminowych
podpisując aneks do dotychczasowej umowy.
Po zakończeniu terminu obowiązywania Umów Terminowych, umowy Abonentów oraz Dotychczasowych
Abonentów automatycznie przejdą na umowy czas nieokreślony z miesięcznym okresem wypowiedzenia.
Po zakończeniu terminu obowiązywania Umów Terminowych, Abonentów oraz Dotychczasowych Abonentów
obowiązywać będzie Cennik Promocji Zimowej.
Organizator Promocji może odmówić zawarcia Umowy w przypadku braku możliwości technicznych wykonania
przyłącza o określonych parametrach. W takim przypadku Abonentowi nie przysługuje możliwość skorzystania z
Promocji.
Nowi Abonenci, którzy spełnią warunki uczestnictwa w Promocji, na mocy niniejszego Regulaminu Promocji
otrzymają:
a) pierwszy miesiąc gratis na usługę dostępu do Internetu przy podpisaniu Umowy na czas nieokreślony lub na
czas określony 12 miesięcy
b) 3 miesiące gratis na usługę dostępu do Internetu przy podpisaniu umowy na 24 miesiące.
b) opłatę instalacyjną w wysokości 1zł brutto
c) opłaty miesięczne zgodne z Cennikiem Promocji Zimowej
d) praktyczny gadżet gratis dla Nowych Abonentów, którzy podpiszą Umowę w terminie do dnia 29.02.2020r,
§4
Postanowienia końcowe
Niniejszy regulamin jest regulaminem szczególnym w stosunku do Regulaminu Świadczenia Usług przez
Connecta Sp. z o.o. i obowiązuje tylko w czasie trwania Promocji Zimowej. Po ustaniu zobowiązań uczestników
Promocji, o których mowa w §3 niniejszego regulaminu, uczestnicy Promocji będą związani postanowieniami
Regulaminu Świadczenia Usług oraz Umowy Abonenckiej.
Promocja Zimowa łączy się z promocją „Zaproś Sąsiada”.
We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie
postanowienia Regulaminu Świadczenia Usług przez Connecta Sp. z o.., postanowienia Umowy oraz
obowiązujące przepisy polskiego prawa.
Każdy z Uczestników Promocji poprzez przystąpienie do Promocji akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

