REGULAMIN WYKORZYSTANIA VOUCHERÓW
REGULAMIN PROMOCJI „Voucher”
1.Organizatorem promocji „Voucher” (dalej „Promocja”) jest: Sieć Komputerowa OLIMPLAN Jerzy Wójcik z siedzibą
w Myślenicach przy ul. Sikorskiego 73, NIP: 681-102-18-49 (dalej Dostawca usług lub Operator).
2.Akcja promocyjna trwa do 31.12.2019.
3.Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych.
4.Promocja nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
5.Promocja dotyczy osób, które są posiadaczami vouchera. Vouchery mają wartość kwotową i są jednorazowego
użytku.
6.Voucherów nie można wymieniać na środki pieniężne.
7.Vouchery są generowane indywidualnie, przypisane do osoby lub promocji i nie mogą być przedmiotem handlu.
8.Voucher może być wykorzystany jedynie w całości. Jeżeli wartość zakupów jest niższa niż wartość Vouchera, to cała
wartość Vouchera zostaje uznana za wykorzystaną. Jeżeli wartość zakupów jest wyższa niż wartość Vouchera, wartość
Vouchera jest odejmowana od wartości zakupów i pozostała kwota pozostaje do opłacenia.
9.Uczestnik może brać udział w Promocji wielokrotnie w Czasie trwania Promocji, tzn. że Uczestnik może otrzymać i
wykorzystać więcej niż jeden Voucher z zastrzeżeniem, że Uczestnik każdorazowo spełni wszystkie warunki
Regulaminu.
10.Uczestnik może brać udział w Promocji wielokrotnie w Czasie trwania Promocji, tzn. że Uczestnik może otrzymać i
wykorzystać więcej niż jeden Voucher, z zastrzeżeniem że Vouchery nie sumują się, tzn. przy jednorazowym zakupie
Uczestnik może otrzymać i zrealizować tylko jeden Voucher oraz z zastrzeżeniem, że Uczestnik każdorazowo spełni
wszystkie warunki Regulaminu.
11.Promocja skierowana jest do nowych Abonentów oraz obecnych Abonentów Operatora, którzy nie posiadają
zaległości płatniczych wobec Dostawcy usług oraz będących osobami nie prowadzącymi działalności gospodarczej.
12.Promocja uprawnia do skorzystania z upustu na opłaty w wysokości wartości vouchera.
13.Promocja wymaga od nowego Abonenta podpisania 24–miesięcznej umowy terminowej, po upływie której
przechodzi na czas nieokreślony z miesięcznym okresem wypowiedzenia.
14.Promocja wymaga od obecnego Abonenta podpisania 36–miesięcznego aneksu do umowy, po upływie której
przechodzi na czas nieokreślony z miesięcznym okresem wypowiedzenia.
15.W momencie podpisania stosownej umowy/aneksu do umowy posiadacz vouchera jest zobowiązany do jego zwrotu
przedstawicielowi Operatora. Voucher zostaje dołączony do umowy/aneksu do umowy.
16.Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
17.W zakresie nieuregulowanym Regulaminem Promocji, obowiązują warunki świadczenia Usług przez Dostawcę
usług zgodnie z Umową abonencką, Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych oraz odpowiednimi
cennikami świadczenia Usług Dostawcy usług.
18.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w formie aneksów oznaczanych kolejnym numerem oraz
datą, przy czym zmiany Regulaminu nie mogą wpłynąć na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji, ani nie
będą naruszać praw nabytych przez Uczestników. Organizator zobowiązuje się do poinformowania o zmianach w
odpowiednim czasie przed ich wejściem w życie, w sposób umożliwiający Uczestnikom zapoznanie się z nimi.
19.Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty oznaczonej w jego treści, jednak nie wcześniej niż od dnia jego
opublikowania w formie właściwej dla publikacji Regulaminu.
20.Treść Regulaminu jest dostępna w stronie www oraz w biurze OLIMPLAN.
21.Regulamin obowiązuje od dnia rozpoczęcia Czasu trwania Promocji.

