REGULAMIN PROMOCJI „DLA STUDENTA – BEZ OKRESU ZOBOWIĄZANIA” - DATA-COM
A. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin Promocji „DLA STUDENTA - BEZ OKRESU ZOBOWIĄZANIA” (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. Operator uzależnia zawarcie umowy na warunkach promocyjnych od istnienia warunków technicznych niezbędnych do świadczenia
usług wedle wybranej przez Uczestnika lokalizacji i taryfy.
6. Promocja jest skierowana do osób spełniających łącznie następujące warunki:
a.

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

b.

są studentami w rozumieniu pkt 7,

c.

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

d.

zamieszkują w zasięgu sieci Operatora, na obszarze, którym ze względów technicznych możliwe jest korzystanie z Usług
Operatora,

e.

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).

7. Przez „studenta” należy rozumieć osobę kształcącą się na studiach wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich w
trybie dziennym lub wieczorowym, która nie ukończyła 26 roku życia.
8. Osoba spełniająca warunki zawarte w pkt 6 powyżej, zwana jest „Uczestnikiem Promocji”.
B. ZASADY PROMOCJI
1. W ramach Promocji Uczestnik, który spełnia warunki opisane w Regulaminie Promocji, otrzymuje obniżoną opłatę abonamentową
za korzystanie z usługi dostępu do Internetu, w związku z zawarciem umowy na czas nieokreślony, na warunkach Promocji (Tabela
Promocji).
2. Uczestnik Promocji otrzymuje obniżoną opłatę abonentową (po uwzględnieniu promocji „Dodatkowe Rabaty”) za wybraną Usługę
dostępu do Internetu, przez cały okres obowiązywania Umowy i w określonej w Tabeli Promocji wysokości oraz możliwość
rozwiązania umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
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Tabela Promocji
Nazwa Usługi

Opłata abonamentowa, po uwzględnieniu promocji „Dodatkowe
Rabaty”

MINI

24,99 zł

STANDARD

40,00 zł

PRO

60,00 zł

3. Przez cały okres trwania umowy, Abonent (Uczestnik Promocji) będzie obowiązany do uiszczania opłat zgodnie z Tabelą Promocji.
4. Ceny podane w Tabeli Promocji są cenami brutto.
5. Wszystkie opłaty abonamentowe za usługi świadczone w ramach Promocji, Uczestnik Promocji jest zobowiązany uiszczać
w terminach i na zasadach wskazanych w umowie.
6. W celu wykazania spełnienia warunków umożliwiających skorzystanie z Promocji, o których mowa w części A ust. 6 pkt b,
Uczestnik Promocji jest obowiązany okazać Operatorowi:
a.

ważną legitymację studencką,

b.

dokument potwierdzający, że student studiuje w trybie dziennym lub wieczorowym.

7. Abonent (Uczestnik Promocji) jest obowiązany okazać Operatorowi dokumenty określone w pkt 6 na każde żądanie Operatora,
zgłoszone w trakcie trwania umowy na warunkach promocyjnych.
8. 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,
c)

ukończył 26 rok życia.

9. Operator ma prawo wypowiedzieć umowę Abonentowi (Uczestnikowi Promocji) z zachowaniem jednomiesięcznego okresu
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli poweźmie informację na temat ukończenia przez Abonenta
(Uczestnika Promocji) 26 roku życia, a także w przypadku ukończenia lub przerwania przez Abonenta (Uczestnika Promocji)
studiów.
10. 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.
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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 r.
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