REGULAMIN PROMOCJI „Wpłata z góry”

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem promocji „Wpłata z góry”, zwanej dalej „Promocją”, jest @Alfanet Marcin Małolepszy z siedzibą
w Częstochowie, adres siedziby: ul. Solna 27, 42-209 Częstochowa, wpisany do ewidencji działalności
gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Częstochowa pod numerem ewidencyjnym 85423,
REGON: 152179900, NIP: 5732492790, zwany dalej „Operatorem”.
2. Wszelkie pojęcia i zwroty użyte w Regulaminie z wielkiej litery, o ile ich definicji nie zawiera Regulamin, należy
rozumieć zgodnie z postanowieniami Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych obowiązującego u
Operatora.
3. W Promocji mogą brać udział podmioty, które łącznie spełnią niżej opisane przesłanki:
1) nie posiadają zaległości w jakichkolwiek płatnościach wobec Operatora;
2) są Abonentami lub w okresie obowiązywania Promocji zawrą z Operatorem Umowę;
3) w okresie obowiązywania Promocji dokonają z góry opłacenia wszystkich miesięcznych opłat naliczanych
im na podstawie Umowy za okres 12 lub 24 miesięcy
- zwane dalej „Uczestnikami”.
4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2021. Promocja obowiązuje od dnia wejścia w życie
Regulaminu do odwołania, z zastrzeżeniem § 1 ust. 5 poniżej.
5. Operator zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu obowiązywania Promocji oraz prawo do jej
wcześniejszego zakończenia. Zakończenie Promocji nie wpływa na uprawnienia już nabyte przez Abonentów.
6. Rabaty przewidziane w Regulaminie nie mogą być łączone z innymi rabatami lub promocjami, chyba że inny
regulamin promocji wyraźnie stanowi inaczej. Rabaty przewidziane w Regulaminie mogą być łączone z
promocją ”Multi Pakiet”.
§ 2. Zasady Promocji
W ramach Promocji, Uczestnik otrzymuje rabat we wszystkich opłatach miesięcznych naliczanych mu na podstawie
Umowy w następującej wysokości:
1. opłacając opłaty z góry za okres 12 miesięcy – Uczestnik otrzymuje rabat w wysokości opłat miesięcznych za
jeden Okres Rozliczeniowy;
2. opłacając opłaty z góry za okres 24 miesięcy – Uczestnik otrzymuje rabat w wysokości opłat miesięcznych za
dwa Okresy Rozliczeniowe;
§ 3. Postanowienia końcowe
Niniejszy Regulamin promocji, dostępny jest na stronie internetowej Operatora oraz w BOK, a także jest
przekazywany nieodpłatnie przez Operatora przy zawieraniu Umowy. Na wniosek Abonenta może on zostać mu
przesłany w każdym czasie na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.
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