
Regulamin Promocji „Przedłuż umowę światłowodową”
obowiązuje od dnia 01.01.2023 r.

§ 1. Postanowienia ogólne. 
1. Organizatorem Promocji jest firma OLIMPLAN Sp. z o.o. z siedzibą w Myślenicach ul. Sikorskiego 73, 32-400 , zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze 
przedsiębiorców prowadzonym przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 
pod numerem KRS 0000922413, NIP 681-208-85-19,  Regon 389967522, 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 dotychczasowych Abonentów Usługi światłowodowego dostępu do Internetu chcących podpisać z Dostawcą Usług Aneks do Umowy 
przedłużający ją o kolejny okres.
3. Promocja trwa od 01.01.2023 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 podpisaniu przez Abonenta Aneksu do Umowy z Dostawcą Usług na okres 36 miesięcy na Usługę światłowodowego dostępu do Internetu (jakikolwiek Pakiet).
2. Z niniejszej Promocji może skorzystać Konsument, który spełnia poniższe warunki:
a) Abonent ma podpisaną Umowę na świadczenie Usługi światłowodowego dostępu do Internetu (jakikolwiek Pakiet) z Dostawcą Usług;
b) zakończył się (lub zakończy się w ciągu najbliższych 3 miesięcy) okres terminowy podpisanej Umowy i Umowa przeszła w Umowę na czas nieokreślony;
c) Abonent nie zalega z żadnymi opłatami na rzecz Dostawcy Usług.
3. W ramach Promocji Abonentowi zostaje obniżona standardowa opłata aktywacyjna Usługi dostępu do Internetu (jakikolwiek Pakiet) do kwoty 1 zł, a standardowa kwota 
abonamentu za Pakiet taryfowy zostaje obniżona o kwotę 120 zł przez okres 36 miesięcy a po 36 miesiącach o kwotę 100 zł. Abonentowi na okres pierwszych dwu miesięcy zostaje 
obniżony abonament i będzie on wynosił 1 zł przy czym po upływie dwu miesięcy abonament na Usługę światłowodowego dostępu do Internetu będzie naliczany zgodnie z 
Cennikiem Promocji i wybraną Taryfą.
4. Ulga udzielona Abonentowi w ramach Promocji obejmuje ulgę w opłacie aktywacyjnej Usługi dostępu do Internetu oraz ulgę w opłacie abonamentowej zgodnie z Tabelą nr 1;

Tabela nr 1 KWOTY ULG DLA ABONENTÓW PRZEDŁUŻAJĄCYCH UMOWĘ

Kwota ulgi w abonamencie miesięcznym przez 3 pierwsze miesiące 177 zł dla taryfy Fiber 100, 201 zł dla taryfy Fiber 420, 231 zł dla taryfy Fiber 720,  261 zł
dla taryfy Fiber 940

Kwota ulgi w abonamencie miesięcznym od 4 do 36 miesiąca 120 zł

Kwota ulgi w opłacie aktywacyjnej 1664 zł

Łączna kwota ulg 5681 zł dla taryfy Fiber 100, 5705 zł dla taryfy Fiber 420, 5735 zł dla taryfy Fiber 720,
5765 zł dla taryfy Fiber 620

5. W przypadku zerwania umowy promocyjnej przed upływem terminu na jaki została podpisana, Abonent zobowiązany jest do zwrotu przyznanych ulg proporcjonalnie do liczby 
miesięcy pozostałych do zakończenia Aneksu do Umowy Promocyjnej. 

§ 3. Postanowienia końcowe
1. Regulamin Promocji stanowi integralną część Aneksu do Umowy.
2. 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.


