Regulamin Promocji
„Przejdź do nas od konkurencji”
Obowiązuje od dnia 01.07.2018 r.
Użyte w niniejszym Regulaminie określenia są zdefiniowane w Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych obowiązującym u
Operatora.
Udział w Promocji
Oferta promocyjna skierowana jest do wszystkich nowych Konsumentów chcących podpisać z Operatorem Umowę Abonencką na
świadczenie Usługi radiowego dostępu do Internetu.
Czas trwania Promocji
Ofertę promocyjną można zrealizować w okresie od 01.07.2018 r do odwołania. Operator zastrzega sobie prawo do odwołania lub
zawieszenia oferty promocyjnej w każdym czasie.
Zasady promocji, korzyści i uprawnienia Konsumenta
1.
Warunki promocyjne obowiązują przez okres zawarty w umowie promocji.
2.
Niniejsza oferta promocyjna nie łączy się z innymi ofertami promocyjnymi.
3.
Warunkiem skorzystania z promocji jest:
a) podpisanie umowy na okres 24 miesięcy na radiowy dostęp do Internetu (jakikolwiek pakiet),
b) wykazanie, że Konsument miał do momentu podpisania umowy z firmą Olimplan podpisaną umowę z poprzednim operatorem na
radiowy dostęp do Internetu (nie dotyczy internetu mobilnego LTE) np. poprzez okazanie ostatniej opłaconej faktury.
4.
W ramach promocji, przez na okres jednego miesiąca zostaje obniżony abonament miesięczny na usługę dostępu do Internetu
(wszystkie taryfy) do kwoty 1,00 zł. Obniżenie abonamentu jest naliczane w drugim pełnym okresie rozliczeniowym następującym po
podpisaniu umowy z firmą Olimplan.
5.
Ulga udzielona Konsumentowi w wyniku Promocji obejmuje:
a) obniżenie abonamentu miesięcznego do kwoty 1,00zł,
b) ulgę w opłacie aktywacyjnej usługi dostępu do Internetu wymienionej w Umowie na usługę dostępu do Internetu.
Dodatkowo, Konsument otrzymuje w dzierżawę na okres umowy Urządzenie niezbędne do odbioru Usług o wartości 450 zł.
6.
W przypadku rozwiązania promocyjnej umowy terminowej przed upływem okresu 24 miesięcy, Konsument zobowiązany jest do zwrotu
ulgi w opłacie aktywacyjnej wymienionej w Umowie na usługę dostępu do Internetu oraz zwrotu urządzenia otrzymanego w dzierżawę
albo równowartości jego wartości.
Wszystkie kwoty wymienione w niniejszym regulaminie promocji, są kwotami brutto.
Zobowiązania Uczestnika Promocji
Rozwiązanie Umowy o świadczenie Usługi internetowej w okresie obowiązywania umowy promocyjnej „Przejdź do nas od konkurencji”
wiąże się ze zwrotem przez Konsumenta ulgi wymienionej w pkt 5b Regulaminu niniejszej promocji. Dodatkowo stosuje się zapisy
Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych OLIMPLAN.
Postanowienia końcowe
Regulamin promocji jest częścią Umowy Abonenckiej, jeśli Konsument podpisał Umowę Abonencką na zasadach niniejszej promocji
„Przejdź do nas od konkurencji”. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia
Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych OLIMPLAN. 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.

