Regulamin promocji „Abonament za złotówkę” - Internet do 6 miesięcy za 1zł
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w promocji „Abonament za złotówkę”, zwanej
dalej „promocją”.
2. Organizatorem promocji jest firma Celcom Sp. z o.o. z siedzibą w Jeżewie ul. Główna
37A/2 , zwana dalej „firmą Celcom”.
3. Promocja trwa od 2.11.2015 roku do odwołania.
§2
ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI
1. Przedmiotem promocji jest upust w cenie abonamentu za dostęp do Internetu:
Opłata abonamentowa wyniesie 1 zł za miesiąc – do 6 pierwszych okresów rozliczeniowych,
przy umowie na 24 miesiące.
2. W przypadku, jeśli klient zawarł z obecnym operatorem umowę na czas określony, klient
otrzymuje upust w kwocie abonamentu przez określoną liczbę miesięcy, w zależności
od tego, ile miesięcy zostało do końca trwania umowy z obecnym operatorem, jednak
nie dłużej niż 6 miesięcy.
3. W przypadku, jeśli klient zawarł z obecnym operatorem umowę na czas nieokreślony,
klient może otrzymać upust w kwocie abonamentu, jeśli w miesiącu, w którym jest u niego
instalowany Internet firmy Celcom, złoży wypowiedzenie u obecnego operatora. Wtedy
klient otrzymuje upust w kwocie abonamentu przez określony czas – w zależności od tego,
jak długi okres wypowiedzenia klient ma u obecnego operatora.
4. Okres naliczania upustów:
a) rabat jest naliczany za pierwsze pełne miesiące korzystania z usługi (opłata za wszystkie
miesiące rabatowe może zostać doliczona do faktury z opłatą aktywacyjną),
b) w przypadku, gdy umowa nie jest zawarta 1 dnia miesiąca, rabat naliczany jest
od następnego miesiąca, natomiast za pozostałe dni, czyli od dnia aktywacji do ostatniego
dnia miesiąca, w którym została aktywowana usługa Internetu – operator również udziela
rabatu.

5. Warunki korzystania z promocji (wszystkie muszą być spełnione):
a) uczestnikiem promocji może być każda osoba fizyczna lub firma, która podpisze z firmą
Celcom umowę na świadczenie usługi dostępu do Internetu oraz zaakceptuje warunki
regulaminu promocji poprzez jego podpisanie,
b) uczestnik promocji dostarczy przed dniem instalacji Internetu osobiście do Biura Obsługi
Klienta, przekaże technikowi podczas wizji technicznej bądź prześle mailem
na biuro@celcom.pl skan umowy z aktualnym operatorem oraz fakturę za poprzedni
miesiąc,
c) uczestnik promocji, podpisując umowę z firmą Celcom, jest lub na przestrzeni ostatniego
miesiąca był abonentem innego dostawcy usług internetowych oraz posiada dokument
potwierdzający ten fakt (umowa i faktura za poprzedni miesiąc, gdzie dane klienta i adres
na dokumencie jest taki sam jak dane klienta i adres świadczenia usługi przez firmę Celcom),
d) podstawą udzielenia rabatu na abonament w danym miesiącu jest dostarczenie do firmy
Celcom faktury za bieżący okres rozliczeniowy od innego operatora,
e) uczestnik nie może w trakcie trwania umowy zmniejszyć wykupionego pakietu ani skrócić
okresu trwania umowy,
6. Kary związane z niedotrzymaniem warunków promocji:
W przypadku zerwania lub skrócenia umowy oraz w przypadku zmniejszenia pakietu
abonamentu uczestnik promocji zobowiązuje się opłacić wszystkie wykorzystane z racji
promocji oraz umowy upusty.
§3
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Udział w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym regulaminie.
2. Firma Celcom może dokonać zmiany niniejszego regulaminu oraz może przerwać
promocję w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiana regulaminu lub przerwanie
promocji nie mogą naruszać praw nabytych przez uczestników na podstawie regulaminu.
3. Promocja nie łączy się z innymi promocjami firmy Celcom.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2.11.2015 roku.

