Regulamin Promocji „Poleć Olimplan”
obowiązuje od dnia 01.10.2019 r.
§ 1. Postanowienia ogólne.
1. Organizatorem Promocji jest firma Sieć Komputerowa OLIMPLAN Jerzy Wójcik z siedzibą w Myślenicach ul. Sikorskiego 73, 32-400 Myślenice wpisaną do rejestru działalności
gospodarczej prowadzonego przez Burmistrza miasta i Gminy Myślenice pod nr 8532/06, Regon 120274138, wykonująca działalność telekomunikacyjną na podstawie
zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 6302 wydanego przez Prezesa UKE, zwana dalej „Dostawcą Usług”.
2. Promocja skierowana jest do wszystkich Abonentów Dostawcy Usług.
3. Promocja trwa od 01.10.2019 r. do odwołania.
4. Dostawca Usług zastrzega sobie możliwość zakończenia Promocji w dowolnym terminie, bez podania przyczyny.
5. Szczegółowe warunki Promocji określa Regulamin Promocji.
6. Jeśli danego zagadnienia nie porusza Regulamin Promocji, właściwym jest Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych w sieci Olimplan.
7. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora Promocji.
8. Niniejsza oferta promocyjna nie łączy się z innymi Promocjami.
9. Wszystkie kwoty wymienione w niniejszym Regulaminie są kwotami brutto.

§ 2. Warunki promocji
1. Promocja polega na poleceniu firmy Olimplan przez Abonenta, dzięki czemu Dostawca Usług podpisze nową Umowę na świadczenie Usługi dostępu do Internetu (jakiejkolwiek
Pakiet) z Abonentem nie posiadającym dotychczas Umowy zawartej z Dostawcą Usług.
2. Z niniejszej Promocji może skorzystać Abonent, który spełnia poniższe warunki:
a) Abonent zachęcił nowego Konsumenta do podpisania Umowy na Usługę dostępu do Internetu (jakikolwiek Pakiet);
b) zgłoszenie Dostawcy Usług przy podpisywaniu Umowy przez nowego Konsumenta faktu polecenia;
c) zgłoszenie Dostawcy Usług e-mailem przez Abonenta faktu polecenia.
Dostawca Usług weryfikuje zgłoszenia a następnie potwierdza Abonentowi zgłoszenie e-mailem z informacją o przyznaniu prawa do skorzystania z niniejszej Promocji.
3. W ramach Promocji Abonentowi który dokonał polecenia zostaje obniżony abonament miesięczny na Usługę dostępu do Internetu (jakikolwiek pakiet) do kwoty 1zł na okres
jednego miesiąca w pierwszym pełnym okresie rozliczeniowym następującym po przyznaniu prawa do skorzystania z niniejszej Promocji.
4. Ulga udzielona Abonentowi w wyniku Promocji obejmuje obniżenie abonamentu do kwoty 1zł na okres jednego miesiąca.
5. W przypadku zerwania umowy promocyjnej przed upływem terminu 24 miesięcy, Abonent zobowiązany jest do zwrotu ulgi w abonamencie miesięcznym proporcjonalnie do liczby
miesięcy pozostałych do zakończenia okresu pierwszych 12 miesięcy trwania Umowy Promocyjnej. W przypadku skorzystania z Promocji „Tańsza aktywacja i abonament” na
instalację i aktywację Usługi dostępu do Internetu lub na przedłużenie Umowy na Usługę dostępu do Internetu obowiązują również zapisy regulaminu Promocji „Tańsza aktywacja i
abonament”.

§ 3. Postanowienia końcowe
1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem Promocji mają zastosowanie postanowienia Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Olimplan oraz
Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Olimplan.

