[1581] Regulamin Promocji

Regulamin promocji
[451]Nazwa promocji

[1380]ID promocji

Skąd się Państwo dowiedzieli o naszej ofercie?
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Promocji pod nazwą [451]Nazwa promocji
[1380]ID
promocji
(dalej: Promocja) jest BIALL-NET Sp. z o.o. z siedziba w Otominie ul. Słoneczna 43, 80-174 Gdańsk, NIP:
593-22-68-67, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy GdańskPółnoc w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000210311, REGON: 192120212, e-mail: biallnet@biall.net.pl, kapitał zakładowy, w całości opłacony i pokryty wynosi: 50 000 zł, zwana dalej Operatorem
2. W Promocji może brać udział:
a) Osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo telekomunikacyjne i
jednocześnie Abonentem lub zawierająca Umowę Abonencką z Operatorem w chwili obowiązywania
niniejszej Promocji i zamieszkująca na terenie obowiązywania Promocji / osoba fizyczna będąca
konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo telekomunikacyjne, która nie jest
Abonentem Operatora i która zawrze z Operatorem umowę na następujące usługi:
[449]Dostęp do usług następujących sieci
Zwany dalej Uczestnikiem.
3. Teren, na którym obowiązuje Promocja obejmuje część sieci Operatora i dotyczy następujących
obszarów[447], budynków[410]:

4. Okres trwania Promocji
a) data od kiedy ważna jest promocja [1579]
b) data do kiedy ważna jest promocja [464]
5. Operator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia okresu Promocji, po uprzednim
poinformowaniu Uczestników Promocji jeżeli nie będzie miał możliwości świadczenia Usług lub Usług
Dodatkowych objętych Promocją lub gdy liczba Uczestników przekroczy możliwości Operatora.
6. Promocja nie dotyczy następujących osób:
a) zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej na Obszarze Promocji

TAK

NIE

b) które mają opóźnienie w zapłacie z tytułu usług świadczonych przez Operatora i najpóźniej do dnia
zawarcia Umowy Abonenckiej lub Aneksu do Umowy Abonenckiej, w tym dotyczącego niniejszej
Promocji nie uiszczą należnej kwoty wraz z odsetkami za opóźnienie w taki sposób, że kwota ta
zostanie uznana na rachunku bankowym Operatora.
c) które mają zawarte aktualne umowy z promocją
7. Rabaty przewidziane w niniejszym Regulaminie Promocji nie łączą się z innymi rabatami lub/i promocjami
dotyczącymi Usług Dodatkowych oferowanych przez Operatora w ramach odrębnych promocji.
8. Informacje na temat wysokości opłat za usługę dodatkowe oraz sprzęt przekazany przez Operatora znajdują się
w Cenniku Ogólnym dostępnym w BOK oraz na stronie www.biall.net.pl

§2

[1581] Regulamin Promocji

Zasady Promocji
1. W ramach Promocji Uczestnik otrzymuje:
a) Opłatę aktywacyjna lub instalacyjną za Usługi w Promocji obniżoną do ceny promocyjnej zgodnie z
Tabelą.
b) Wartość miesięcznego abonamentu za Usługi w Promocji oraz wartość ulgi przyznanej w ramach
Promocji zgodnie z Tabela:

Abonament

Promocyjne miesiące

Opłata instalacyjna Okres umowy
minimalny, w
miesiącach
[456]

Typ
Usługi[
449]

Nazwa Usługi[450] (numer z oferty[1385])
,

[460] cena
abonamentu

[461]-[460] Upust od
ceny nominalnej

Liczba miesięcy
promocyjnych

Wysokość ceny abonamentu w [458] Cena promocyjna
promocyjnych miesiącach

NET
TEL
TV
TVC
TVCP
TVCP
TVCP

2. Rabat obowiązuje od:
a) dnia zawarcia Umowy w przypadku Uczestników, którzy nie byli w dniu zawarcia Umowy
Abonenckiej Abonentami Operatora/ nie byli nigdy, do dnia zawarcia Umowy Abonentami Operatora
(nowi Abonenci).
3. Rabat obowiązuje w miesiącu, w którym została zawarta Umowa w Promocji lub Aneks do Umowy w
Promocji proporcjonalnie do czasu świadczenia przez Operatora usług w Promocji w danym miesiącu, a
następnie przez wymieniony w Czas Trwania Promocji okres pełnych kolejnych miesięcy kalendarzowych
4. W okresie obowiązywania rabatów, o których mowa w niniejszym Regulaminie Promocji, Uczestnik
zobowiązany jest ponosić pozostałe opłaty na rzecz Operatora zgodnie z obowiązującym Cennikiem.
5. Po okresie obowiązywania dla danego Uczestnika rabatów objętych niniejszym Regulaminem Promocji,
Uczestnik zobowiązany będzie uiszczać na rzecz Operatora opłaty z tytułu świadczonych przez niego Usług na
zasadach ogólnych, w tym w szczególności w oparciu o Cennik oraz Regulamin Świadczenia Usług.
6. W przypadku stwierdzenia zaległości we wnoszeniu opłat za świadczone usługi wynoszących co najmniej
jeden miesiąc kalendarzowy, Operator może ograniczyć świadczenie usług zgodnie z zasadami Regulaminu
Świadczenia Usług, wypowiedzieć Umowę oraz obciążyć Abonenta karą umowną określoną w §2 pkt 1.
§3
Rezygnacja

1. Przed upływem czasu, na jaki został udzielony Uczestnikowi rabat określony w §2 pkt 1 niniejszego
Regulaminu
Promocji, Uczestnik ma prawo do rezygnacji z [451] Nazwa promocji
[1380]ID promocji

2. Rezygnacja może zostać złożona w formie pisemnej .
3. Abonentowi , który nie wypowie lub nie przedłuża Umowy Abonenckiej w Promocji na miesiąc przed
końcem obowiązywania określonym w Umowie Abonenckiej, Umowa zostanie przedłużona na czas
nieokreślony, zgodnie z obowiązującym Cennikiem.
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4. W przypadku zerwania Umowy przed upływem okresu jej obowiązywania wskazanym w §1 pkt.1 Operator
uprawniony będzie do żądania od Abonenta kary umownej w wysokości ulgi przyznanej z tytułu promocji
wskazanej w §2 pkt.1 pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy
Abonenckiej w Promocji do dnia jej rozwiązania.

§4
Postanowienia końcowe
1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie, które mają swoje definicje w Umowie Abonenckiej lub
Regulaminie Świadczenia Usług, w tym w szczególności oznaczone dużymi literami, mają takie znaczenie,
jakie nadano im w tych wymienionych powyżej dokumentach.
2. Abonent akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu zawierając odpowiednio: Umową Abonencką w
Promocji lub Aneks do Umowy Abonenckiej.
3. Każdy Abonent otrzymuje kopię Regulaminu Promocji. Regulamin Promocji dostępny jest również do wglądu
w siedzibie Operatora oraz na stronie www.biall.net.pl

