Regulamin Promocji „TV+INTERNET W PAKIECIE”
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 nowych Klientów Dostawcy Usług, zwanych dalej „Abonentami” lub „Uczestnikami Promocji” podpisujących nową Umowę z Dostawcą Usług,
Abonentów korzystających z Promocji „Internet GPON START” oraz dotychczasowych Abonentów chcących przedłużyć kończącą się Umowę.
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 dostarczeniu Abonentowi Usługi Multimedialnej oraz Usługi światłowodowego dostępu do sieci Internet na preferencyjnych warunkach, polegających na
udzieleniu ulgi w standardowej opłacie aktywacyjnej oraz ulgi w standardowej opłacie abonamentowej za świadczoną usługę.
2. Z niniejszej Promocji może skorzystać Abonent, jeżeli spełnione są wszystkie poniższe warunki:
a) Abonent zawrze Umowę o świadczenie Usługi Multimedialnej na czas określony 24 miesiące;
b) Abonent zawsze Umowę o świadczenie Usługi dostępu do sieci Internet na czas określony 24 miesiące;
c) istnieją techniczne możliwości uruchomienia usługi w lokalizacji podanej przez Abonenta (w przypadku Abonentów nie posiadających Umowy o świadczenie Usługi ostępu do
Internetu zawartej z Dostawcą Usług);
d) Abonent nie ma żadnych zaległości płatniczych wobec Dostawcy Usług (w przypadku Abonentów mających zawartą jakąkolwiek Umowę o świadczenie Usługi z Dostawcą Usług);
e) Abonent wyrazi zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych dotyczących usług, których dotyczy Umowa drogą elektroniczną od Dostawcy Usług na adres e-mail wskazany w
Umowie oraz za pośrednictwem EBOK;
f) Abonent wyrazi zgodę na dostarczanie każdej proponowanej zmiany warunków Umowy, w tym określonych w Regulaminie świadczenia usług w sieci Dostawcy Usług a także
informacji o każdej proponowanej zmianie w Cennikach oraz informacji związanych z wykonaniem Umowy, w tym wezwań do zapłaty drogą elektroniczną na wskazany w Umowie
adres poczty elektronicznej Abonenta oraz za pośrednictwem EBOK, chyba, że przepisy powszechnie obowiązującego prawa przewidują wyłącznie zawiadomienia poprzez
publiczne ogłoszenie;
g) Abonent wyrazi zgodę na dostarczanie potwierdzeń przyjęcia reklamacji oraz odpowiedzi na reklamacje drogą elektroniczną na wskazany w Umowie adres poczty elektronicznej
oraz za pośrednictwem EBOK.
3. Podpisanie Umowy przez Abonenta, w przypadku gdy nie są spełnione wszystkie warunki określone w pkt. 2 nie uprawnia go do skorzystania z niniejszej Promocji i nie
przysługują mu żadne roszczenia z tego tytułu.
4. W ramach niniejszej Promocji Abonentowi podpisującemu Umowę zostaje przyznana ulga w standardowej opłacie aktywacyjnej oraz standardowym abonamencie za świadczoną
Usługę zgodnie zgodnie z Tabelą nr 1.
Tabela nr 1 KWOTY ULG DLA ABONENTÓW
Kwota ulgi w opłacie aktywacyjnej

2729 zł

Kwota ulgi w abonamencie miesięcznym

211 zł

Łączna kwota ulg

7793 zł

5. W ramach aktywacji Dostawca Usług jednorazowo instaluje i konfiguruje Urządzenia Abonenta. Za każdą następną konfigurację naliczana będzie opłata zgodnie z Cennikiem
usług dodatkowych.
6. W przypadku zerwania Umowy Promocyjnej przed upływem terminu na jaki została podpisana, Abonent zobowiązany jest do zwrotu przyznanych mu ulg proporcjonalnie do liczby
miesięcy pozostałych do zakończenia okresu trwania Umowy Promocyjnej.

§ 3. Postanowienia końcowe
1. Regulamin Promocji stanowi integralną część 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.

§ 4. Oświadczenia Abonenta wymagane do skorzystania z promocji
1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych dotyczących usług, których dotyczy Umowa drogą elektroniczną od Dostawcy Usług na adres e-mail
wskazany w Umowie oraz za pośrednictwem EBOK.
2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na dostarczanie mi każdej proponowanej zmiany warunków Umowy, w tym określonych w Regulaminie świadczenia usług w sieci Dostawcy
Usług a także informacji o każdej proponowanej zmianie w Cennikach oraz informacji związanych z wykonaniem Umowy, w tym wezwań do zapłaty drogą elektroniczną od Dostawcy
Usług adres e-mail wskazany w Umowie oraz za pośrednictwem EBOK, chyba, że przepisy powszechnie obowiązującego prawa przewidują wyłącznie zawiadomienia poprzez
publiczne ogłoszenie.
3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na dostarczanie potwierdzeń przyjęcia reklamacji oraz odpowiedzi na reklamacje drogą elektroniczną od Dostawcy Usług na adres e-mail
wskazany w Umowie oraz za pośrednictwem EBOK.

……………………………………………………………………………
Abonent

