REGULAMIN PROMOCJI
„INSTALACJA ZA 1 ZŁ”
ORGANIZATOR PROMOCJI
§1
Promocja „Instalacja za 1 zł” organizowana jest przez Organizatora Promocji, tj. „PIEKARY.NET” Haider Sebastian, Czempik Grzegorz z siedzibą w
Piekarach Śląskich przy ul. Bytomskiej 159, prowadzoną na podstawie umowy spółki cywilnej z dnia 17.09.2001r. przez przedsiębiorców w osobach
Sebastiana Haidera (prowadzącego działalność gospodarczą w oparciu o wpis do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Piekary Śląskie pod
numerem 7927/2001) i Grzegorza Czempika (prowadzącego działalność gospodarczą w oparciu o wpis do ewidencji prowadzonej przez Burmistrza Miasta
Tarnowskie Góry pod numerem 10408/99/MR).

DEFINICJE
§2
Poprzez użyte w Regulaminie Promocji pojęcia rozumie się:
1. Regulamin – regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych danego rodzaju, obowiązujący Abonenta podczas świadczenia mu usług przez
Organizatora Promocji.
2. Regulamin Promocji – niniejszy regulamin wydany na podstawie postanowień Regulaminu
3. Promocja – akcja promocyjna „Instalacja za 1 zł”, organizowana i prowadzona przez Organizatora Promocji na warunkach i w czasie określonym
niniejszym Regulaminem Promocji
4. Przystąpienie do Promocji – wyrażona w formie pisemnej akceptacja Organizatora Promocji złożonego przez Abonenta oświadczenia
o przystąpieniu do Promocji na warunkach określonych niniejszym Regulaminem Promocji.
5. Uczestnik Promocji – Abonent, który spełni łącznie następujące warunki:
a. w ramach niniejszej Promocji zawrze Umowę na czas 24 miesiące, liczone od dnia przystąpienia do Promocji
b. wybierze dowolny abonament określony w Cenniku obowiązującym w dniu zawarcia Umowy
c. w momencie Przystąpienia do Promocji nie zalegał wobec Organizatora Promocji z zapłatą zobowiązań z jakiegokolwiek tytułu,
d. zaakceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu Promocji,
6. Ulga - różnica pomiędzy ceną zgodną z Cennikiem, a obniżoną ceną zapłaconą przez Uczestnika Promocji za to, co zakupi w ramach niniejszej
Promocji.
2. Postanowienia niniejszego Regulaminu Promocji są postanowieniami szczególnymi w stosunku do postanowień Regulaminu.
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Promocji odpowiednio stosuje się postanowienia Umowy oraz Regulaminu a pojęcia
niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie promocji mają znaczenie przypisane im w Regulaminie.
4. Przystąpienie do promocji jest skuteczne z chwilą pisemnego zaakceptowania przez Organizatora Promocji złożonego przez Abonenta oświadczenia
o przystąpieniu do Promocji, natomiast zmodyfikowane zasady świadczenia Usług, wynikające z Regulaminu Promocji, obowiązują od dnia
następnego po dokonaniu akceptacji.
1.

ZAKRES, CZAS TRWANIA I ZASADY PROMOCJI
1.
2.
3.

§3
Promocja trwa w okresie od dnia 01.07.2009 r. do odwołania.
Promocja nie obejmuje obszarów Sieci, w których warunki techniczne nie pozwalają przeprowadzić Promocji.
Organizator Promocji jest uprawniony do zwiększenia zakresu Promocji w każdym czasie.

§4
W ramach niniejszej Promocji, Organizator Promocji zapewnia Uczestnikowi Promocji korzyść w postaci Ulgi polegającej na zmniejszenie wysokości
opłaty instalacyjnej i aktywacyjnej do kwoty 1,00 zł brutto (słownie brutto: jeden złoty 00/100) w tym VAT 23%;

PRZYSTĄPIENIE DO PROMOCJI, WARTOŚĆ ULGI
1.
2.

§5
Przystąpienie do Promocji jest dobrowolne i odbywa się w BOK na wniosek Abonenta.
W celu Przystąpienia do Promocji, Abonent powinien złożyć, na formularzu udostępnionym przez Organizatora Promocji, oświadczenie
o przystąpieniu do Promocji na warunkach określonych niniejszym Regulaminem Promocji.

§6
Z tytułu Przystąpienia do Promocji Uczestnik Promocji otrzymuje od Organizatora Promocji Ulgę. Kwota przyznanej Ulgi określana będzie
w Oświadczeniu o przystąpieniu do Promocji.
2. W przypadku rozwiązania Umowy przed upływem jej terminu z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Promocji, Uczestnik Promocji będzie
zobowiązany do zapłaty na rzecz Organizatora Promocji kwoty stanowiącej taki procent Ulgi, o jaki procent skrócony został czas trwania Umowy.
Powyższa kwota winna zostać uiszczona przez Uczestnika Promocji w terminie 7 dni od dnia otrzymania stosownego wezwania do zapłaty od
Organizatora Promocji.
3. W okresie obowiązywania Umowy zawartej na czas określony Uczestnik Promocji nie jest uprawniony do zmiany abonamentu na tańszy.
4. W okresie obowiązywania Umowy zawartej na czas określony, nie jest możliwe zawieszenie świadczenia Usług na wniosek Uczestnika Promocji.
1.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
2.

§5
Promocja nie może być łączona z innymi promocjami organizowanymi przez Organizatora Promocji.
Niniejszy Regulamin Promocji jest dostępny w BOK oraz na stronie internetowej Organizatora Promocji http://www.piekary.net

