REGULAMIN PROMOCJI
„OPTO PROMOCJA DLA GĄSAWY”
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem promocji jest ELBONET Tucholski Senger spółka jawna z siedzibą w Szubinie, ul.
Lipowa 6, 89-200 Szubin, NIP: 558-172-84-66, REGON: 093187285, tel. 52 522 12 12. Adres do
korespondencji lub składania reklamacji: Biuro Obsługi Klienta ul. Szpitalna 20, 88-400 Żnin
2. Niniejszy Regulamin Promocji określa szczególne, promocyjne warunki korzystania i świadczenia
usług telekomunikacyjnych przez ELBONET Tucholski Senger sp. j. na rzecz Abonenta.
3. Promocja obowiązuje od 01.06.2020 do 31.08.2020 r.
§ 2 Udział w Promocji
1. Promocja jest przeznaczona dla nowych Abonentów, którzy w czasie jej trwania podpiszą
z Operatorem umowę na świadczenie usług Internetu Światłowodowego, a usługa będzie
świadczona na terenie miejscowości Gąsawa (88-410). Umowa podpisywana jest na czas
określony – 24 miesiące.
2. Promocja nie obejmuje Abonentów, którzy mieli aktywną usługę na świadczenie usługi
Internetu Światłowodowego lub Internetu Światłowodowego wraz z Telewizją Cyfrową
z Operatorem między 1 września 2019 roku a 31 maja 2020 roku.
3. W trakcie trwania Promocji pobierana opłata aktywacyjna wynosi 1 zł brutto.
4. Abonament przez pierwsze cztery miesiące trwania umowy wynosi dla:
• Opto 60 – 4,90 zł (udzielona ulga 74,10 zł)
• Opto 120 – 5,90 zł (udzielona ulga 83,10 zł)
• Opto 180 – 6,90 zł (udzielona ulga 92,10 zł)
• Opto 240 – 7,90 zł (udzielona ulga 101,10 zł)
5. Abonament przez dwadzieścia kolejnych miesięcy trwania umowy wynosi dla:
•
•
•
•

Opto 60 – 49,00 zł (udzielona ulga 30 zł)
Opto 120 – 59,00 zł (udzielona ulga 30 zł)
Opto 180 – 69,00 zł (udzielona ulga 30 zł)
Opto 240 – 79,00 zł (udzielona ulga 30 zł)

6. Umowa zawarta na czas określony po upływie okresu jej obowiązywania ulega przedłużeniu
na czas nieokreślony, chyba że jedna ze stron złoży na 30 dni przed upływem tego okresu
pisemne oświadczenie o nieprzedłużeniu Umowy.
7. Umowa zawarta na czas nieokreślony może być wypowiedziana przez każdą ze stron
z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, przy czym rozwiązanie umowy następuje
w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, następującego po okresie rozliczeniowym, w którym
druga strona otrzymała oświadczenie o wypowiedzeniu umowy w taki sposób, że mogła
zapoznać się z jego treścią.
8. W przypadku jednostronnego rozwiązania umowy przez Abonenta lub przez Dostawcę Usług
z winy Abonenta przed upływem określonego terminu promocyjnego, Operatorowi przysługuje
roszczenie o zwrot przyznanej Abonentowi ulgi pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za
okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania.
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§ 3 Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin Promocji jest regulaminem szczególnym w stosunku do Regulaminu
Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych firmy ELBONET Tucholski Senger sp. j. i obowiązuje
w okresie na jaki została zawarta Umowa na zasadach Promocji.
2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie
odpowiednie postanowienia Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych ELBONET
Tucholski Senger sp. j., Cennik Usług ELBONET Tucholski Senger sp. j., przepisy kodeksu cywilnego
oraz inne przepisy.
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