REGULAMIN PROMOCJI „PRZECHODZĘ DO DATA-COM”
A. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin Promocji „Przechodzę do DATA-COM” (dalej: „Promocja”) określa warunki promocyjnego świadczenia
przez Operatora usług telekomunikacyjnych w zakresie dostępu do Internetu i związanych z nimi usług dodatkowych (dalej:
„Usługi”).
2. Organizatorem Promocji jest Piotr Data prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DATA-COM Piotr Data, adres:
ul. A. Krzyżanowskiego

28/24,

35-329

Rzeszów,

NIP:

8133331817,

REGON: 691780066,

adres

do

doręczeń:

ul. I. Paderewskiego 11B, 35-328 Rzeszów (dalej: „Operator” lub „Organizator Promocji”).
3. Promocja obowiązuje od dnia 17.09.2019 r. do 30.06.2020 r.. Operator zastrzega sobie możliwość przedłużenia okresu jej
obowiązywania.
4. Do świadczenia Usługi w ramach umowy zawartej na warunkach Promocji zastosowanie mają postanowienia Regulaminu
świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz Cennika obowiązujących u Operatora, o ile niniejszy Regulamin Promocji nie stanowi
inaczej.
5. Promocja jest skierowana do osób spełniających łącznie następujące warunki:
a.

są pełnoletnimi osobami fizycznymi, które zawierają umowę niezwiązaną z prowadzoną przez siebie działalnością
gospodarczą (są konsumentami),

b.

są mieszkańcami:
• ul. Paderewskiego 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f;
• al. Krzyżanowskiego 6, 12, 14, 16, 18, 26, 28, 30;
• al. Rejtana 35, 37, 39, 41, 43, 45;
• al. Niepodległości 1, 3; 5, 7, 9, 11, 13, 15
- w Rzeszowie,

c.

w okresie obowiązywania Promocji, złożą zamówienie na usługę dostępu do Internetu w opcjach oraz wariantach umów
dostępnych w Promocji,

d.

nie korzystały wcześniej z usług dostępu do Internetu świadczonych przez Operatora (umowa na warunkach promocyjnych
będzie pierwszą umową o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartą z Operatorem).

6. Osoba spełniająca warunki zawarte w pkt 5 powyżej, zwana jest „Uczestnikiem Promocji”.
7. Operator uzależnia zawarcie umowy na warunkach promocyjnych od istnienia warunków technicznych niezbędnych do świadczenia
usług wedle wybranej przez Uczestnika Promocji lokalizacji i taryfy.

B. ZASADY PROMOCJI
1. W ramach Promocji Uczestnik otrzymuje ulgę w opłacie abonamentowej za korzystanie z usługi dostępu do Internetu, w związku
z zawarciem umowy na czas określony 12 lub 24 miesięcy, na warunkach Promocji (Tabela Promocji).
2. Promocyjna opłata abonentowa będzie obowiązywała jedynie w okresie wskazanym w Tabeli Promocji („Okres promocyjny”), i
w określonej tam wysokości.
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Tabela Promocji
Umowy zawierane na okres 12 miesięcy
Opłata miesięczna
Wysokość opłaty
Nazwa Usługi

Okres promocyjny

miesięcznej w okresie
promocyjnym (brutto)

standardowa zgodnie z
Wysokość ulgi opłacie

Cennikiem, bez uwzględnienia

abonamentowej (brutto)

ulgi, po uwzględnieniu
promocji „Dodatkowe
Rabaty” (brutto)

MINI

2 miesiące

1,23 zł

47,52 zł

24,99 zł

STANDARD

2 miesiące

1,23 zł

77,54 zł

40,00 zł

PRO

2 miesiące

1,23 zł

117,54 zł

60,00 zł

Umowy zawierane na okres 24 miesięcy
Opłata miesięczna
Wysokość opłaty w
Nazwa Usługi

Okres promocyjny

okresie promocyjnym
(brutto)

standardowa zgodnie z
Wysokość ulgi w opłacie

Cennikiem, bez uwzględnienia

abonamentowej (brutto)

ulgi, po uwzględnieniu
promocji „Dodatkowe
Rabaty” (brutto)

MINI

4 miesiące

1,23 zł

95,04 zł

24,99 zł

STANDARD

4 miesiące

1,23 zł

155,08 zł

40,00 zł

PRO

4 miesiące

1,23 zł

235,08 zł

60,00 zł

3. W związku ze skorzystaniem z Promocji, Uczestnikom Promocji są przyznawane ulgi z tytułu miesięcznej opłaty abonamentowej
w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy miesięczną opłatą dla danego pakietu taryfowego zawartą w Cenniku, a promocyjną
opłatą abonamentową wskazaną w Tabeli Promocji.
4. Po zakończeniu Okresu promocyjnego, Abonent (Uczestnik Promocji) będzie obowiązany do uiszczania opłat zgodnie z Cennikiem
obowiązującym u Operatora w dniu podpisania umowy na warunkach promocyjnych.
5. Wszystkie opłaty abonamentowe za usługi świadczone w ramach Promocji, Uczestnik Promocji jest zobowiązany uiszczać
w terminach i na zasadach wskazanych w umowie.
6. Uczestnik Promocji nie może skorzystać z Promocji, jeżeli:
a) zalega z jakimikolwiek opłatami na rzecz Operatora,
b) nie istnieją techniczne możliwości świadczenia określonych Usług w wybranej przez Uczestnika Promocji opcji we
wskazanym lokalu,
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c)

lokal, w którym mają być świadczone Usługi przez Operatora, jest położony poza miejscem wskazanym w części A, pkt 5
pkt b Regulaminu Promocji,

d) Operator na podstawie odrębnej umowy świadczył usługi telekomunikacyjne w lokalu, w którym zgodnie ze wskazaniem
Uczestnika Promocji ma nastąpić świadczenie usług na podstawie umowy na warunkach promocyjnych (skorzystanie z
Promocji nie jest możliwe, jeśli w lokalu wskazanym przez Uczestnika Promocji jako lokalu świadczenia usługi, Operator
świadczył już wcześniej usługi telekomunikacyjne)
7. W przypadku rozwiązania umowy przez Operatora z winy Abonenta (Uczestnika Promocji) lub jej rozwiązania przez Abonenta
(Uczestnika Promocji) przed upływem okresu na jaki umowa została zawarta, Abonent (Uczestnik Promocji) zostanie zobowiązany
do zwrotu przyznanych mu ulg określonych w pkt 3, pomniejszonych o proporcjonalną ich wartość za okres od dnia zawarcia
umowy do dnia jej rozwiązania.
8. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi u Operatora, za wyjątkiem promocji „Dodatkowe Rabaty”.

C. INNE POSTANOWIENIA
1. Regulamin Promocji jest integralną częścią zawieranej z Uczestnikiem Promocji umowy.
2. Regulamin Promocji dostępny jest w u Operatora, a także jest przekazywany nieodpłatnie przez Operatora na Trwałym nośniku w
postaci odpowiadającej formie, w jakiej zawarta została umowa oraz na każde żądanie Uczestnika Promocji na piśmie na wskazany
przez Uczestnika Promocji adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość.
3. Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy zawartej na warunkach Promocji na osoby trzecie przez Uczestnika
Promocji jest niedopuszczalne.
4. Regulamin Promocji wchodzi w życie z dniem 17.09.2019 roku.
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