REGULAMIN PROMOCJI ZAMÓW, WYPRÓBUJ,
ZDECYDUJ PÓŹNIEJ
Użyte w niniejszym Regulaminie określenia są zdefiniowane w Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych
obowiązującym u Operatora.

Udział w Promocji
1. Oferta promocyjna skierowana jest do wszystkich nowych Konsumentów chcących podpisać z Operatorem Umowę na
świadczenie Usługi MULTIMEDIALNEJ.

Czas trwania Promocji
2. Ofertę promocyjną można zrealizować w okresie od 01.01.2019 r do odwołania. Operator zastrzega sobie
prawo do odwołania lub zawieszenia oferty promocyjnej w każdym czasie.

Organizator promocji
3. Organizatorem promocji jest Sieć Komputerowa OLIMPLAN, zwanym dalej „Operatorem”.

Zasady promocji, korzyści i uprawnienia Konsumenta
Warunki Promocji
4. Warunki promocyjne obowiązują przez okres zawarty w umowie promocji.
5. Niniejsza oferta promocyjna nie łączy się z innymi ofertami promocyjnymi.
6. Warunkiem skorzystania z promocji jest podpisanie Umowy o świadczenie usług Multimedialnych na pakiet minimum
Middleware Srebrny na czas określony 24 miesięcy.
7. Abonentowi, który podpisze umowę o której mowa w pkt. 4. Zostanie udzielony na okres 3 miesięcy dodatkowy rabat w
wysokości 76 zł.
8. W ramach promocji przez okres 90 dni od zawarcia umowy Abonentowi zostanie udostępniona pełna oferta programowa
zawarta w pakiecie Platynowym.
9. Jednorazowa opłata aktywacyjna wynosi 99 zł.

Odstąpienie od Umowy
10. W ramach promocji Abonent ma możliwość w ciągu 90 dni od zawarcia Umowy, odstąpić od Umowy w zakresie usługi
Multimedialnej lub zmienić pakiet na inny bez dodatkowych opłat.
11. W przypadku złożenia przez Abonenta w czasie trwania promocji dyspozycji na zmianę pakietu z niższą opłatą miesięczną
niż pakiet Middleware Srebrny, Operator z dniem złożenia niniejszej dyspozycji rozpoczyna świadczenie usługi Multimedialnej
według nowo wybranego pakietu.
12. W przypadku złożenia przez Abonenta dyspozycji całkowitego odstąpienia od umowy w czasie trwania promocji, Operator
zaprzestaje świadczyć usługę Multimedialna z dniem złożenia niniejszej dyspozycji.
13. Po zakończeniu trzy miesiecznego okresu promocji abonenta dotycza wszystkie zasady i regulamin świadczenia usługi
MULTIMEDIALNEJ telewizji swiatłowodowej.

Postanowienia końcowe
14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Ogólnego Regulaminu
Świadczenia Usług obowiązującego u Operatora. Każdy Konsument podpisujący Umowę Abonencką na zasadach Promocji
opisanej w niniejszym Regulaminie oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Promocji oraz Regulaminu Świadczenia
Usług Telekomunikacyjnych i akceptuje warunki w nich zawarte.
15. Regulamin w niniejszej wersji obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 roku.
Wszystkie kwoty wymienione w niniejszym regulaminie promocji, są kwotami brutto.

