Regulamin Promocji

§ 1 Warunki Promocji
1.
Promocja
organizowana
jest
przez
firmę
EKOTRANSTECH Ewelina Libera z siedzibą w Miasteczku
Śląskim przy ul. Budowlanej 17, NIP 645-143-56-54 zwaną
dalej OPERATOREM
2. Promocja trwa od dnia 01.01.2015r. do 21.05.2015 r.
Operator zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany
warunków Promocji przed upływem terminu jej
obowiązywania, z 2-dniowym wyprzedzeniem, bez podania
przyczyny, z poszanowaniem praw nabytych uczestników
promocji, którzy już zawarli stosowną umowę.
3. W przypadku podpisania Umowy Promocyjnej na Usługę
Internetową Operator gwarantuje:
a. obniżoną opłatę za aktywację Usługi z 370,00 zł
brutto na 50,00 zł brutto;
b. obniżoną miesięczną opłatę abonamentową (w
stosunku do cennika - na czas nieokreślony) z tytułu
świadczenia Usługi Internetowej zgodnie z poniższą
tabelą:

UMOWA NA
12 OKRESÓW
ROZLICZENIO
WYCH

MINI +

OBNIŻONA
OPŁATA ZA 1
OKRES
ROZLICZENIOWY
O KWOTĘ
25,00

STANDARD

35,00

420,00 PLN

STANDARD +

50,00

600,00 PLN

ABONAMENT

300,00 PLN

§ 2 Warunki korzystania z Promocji
1. Z Promocji może skorzystać Klient, który nie posiada
dostępu do Internetu od Operatora poprzez zawarcie z
Operatorem Umowy Promocyjnej na czas określony 12
pełnych Okresów Rozliczeniowych.
2. Z promocji może skorzystać Klient Operatora posiadający
zawartą Umowę na czas nieokreślony zawierając nową
Umowę Promocyjną.
3. Brak możliwości technicznych Operatora do świadczenia
Usług we wskazanej lokalizacji, w wybranym przez Klienta
wariancie, uniemożliwia zawarcie Umowy Promocyjnej, a
jeśli Umowę Promocyjną zawarto, powoduje jej wygaśnięcie.
Z powyższego tytułu Klientowi nie przysługuje jakiekolwiek
roszczenie. Niniejsza Promocja w tym zakresie nie stanowi
oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
§ 3. Należne korzyści
1. Warunkiem przyznania zniżek określonych § 1 Pkt 2 jest
zobowiązanie się uczestnika promocji do pozostania Klientem
Operatora przez okres 12 miesięcy licząc od daty
przystąpienia do promocji.
2. W przypadku jednostronnego rozwiązania Umowy
Promocyjnej zawartej na warunkach § 1 Regulaminu
Promocji, przez Klienta lub przez Operatora, przed upływem
okresu wskazanego w § 10 Umowy. Klient zobowiązany
będzie do uiszczenia na rzecz Operatora kwoty w wysokości
przyznanej ulgi.

3. Klient zostanie obciążony opłatą:
a. 320,00 PLN (trzysta pięć PLN brutto) kosztu podłączenia. Koszt podłączenia nie
dotyczy tych Klientów, którzy podpisali
umowę promocyjną zamiast umowy na czas
nieokreślony.
b. opłatą wyrównawczą obejmującą przyznane
w §1 pkt.3b obniżki zgodnie z poniższą
tabelą.
ABONAMENT

OPŁATA WYRÓWNAWCZA

MINI +

300,00 PLN

STANDARD

420,00 PLN

STANDARD +

600,00 PLN

4. Opłaty wymienione w punkcie § 3 Pkt 3 Klient
zobowiązany jest wpłacić Operatorowi na podstawie Noty
Obciążeniowej w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jej
wystawienia.
§ 4 Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje związane z przeprowadzeniem Promocji
można przesyłać listownie na adres Organizatora:
Ekotranstech Ewelina Libera, 40-085 Katowice, ul.
Mickiewicza 29, z dopiskiem na kopercie „Promocja” podczas
trwania Promocji oraz w okresie 31 dni kalendarzowych po
zakończeniu Promocji (liczy się data stempla pocztowego).
2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis
reklamacji oraz dane Uczestnika niezbędne do przesłania mu
odpowiedzi. Dane udostępniane przez Uczestników w
związku ze zgłoszeniem reklamacji wykorzystywane będą
przez Organizatora wyłącznie w celu rozpatrzenia i
odpowiedzi na reklamację, a po zakończeniu procedury
reklamacyjnej dane zostaną usunięte przez Organizatora.
3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w
terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania.
Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie
postanowienia
niniejszego
Regulaminu.
O
decyzji
Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony emailem (o
ile będzie podany) albo listem poleconym (decyduje data
stempla pocztowego albo data umieszczenia oświadczenia
Organizatora do środka komunikacji elektronicznej zgodnie z
art. 61 § 2 Kodeksu Cywilnego).
§ 4 Postanowienia końcowe
1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym
regulaminem mają zastosowanie odpowiednie postanowienia
regulaminu oraz obowiązujące przepisy polskiego prawa.
2. Promocja, której warunki zostały określone w niniejszym
Regulaminie, nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem
wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od
przypadku, w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 19 listopada
2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. nr 201, poz.
1540 ze zm.).

