
REGULAMIN PROMOCJI „PAKIETY EXTRA PREMIUM DLA KAŻDEGO”
USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W LUBARTOWIE

§ 1 Definicje

Użyte w niniejszym REGULAMINIE określenia oznaczają:
a) OPERATOR –  Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubartowie, 21-100 Lubartów, ul. Cicha 6, wpisana do KRS pod numerem: 0000132462
b) PROMOCJA – kampania promocyjna prowadzona przez OPERATORA pod hasłem „PAKIETY EXTRA PREMIUM DLA KAŻDEGO”, na warunkach 
i w terminach określonych w niniejszym REGULAMINIE.
c) UMOWA  ABONENCKA – Umowa o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych.
d ) UCZESTNIK – osoba fizyczna lub prawna przystępująca do PROMOCJI.

§ 2 Czas trwania PROMOCJI

PROMOCJA trwa od dnia 01.04.2017 r. do – 31.12.2017 r.

§ 3 UCZESTNICY PROMOCJI  

PROMOCJA przeznaczona jest dla  osób fizycznych lub prawnych pozostających w zasięgu usług świadczonych przez
OPERATORA  i w stosunku, do których, istnieje techniczna możliwość świadczenia usługi objętej PROMOCJĄ, które ponadto w dniu przystąpienia do 
PROMOCJI:
a) nie zalegają z opłatami na rzecz Organizatora Promocji ,
b) w ramach promocji pod nazwa „PAKIETY EXTRA  PREMIUMT DLA KAŻDEGO” staną się Abonentami , dowolnie wybranego pakietu Usługi Dostępu  
do Internetu świadczonej przez OPERATORA  lub  zamienią w drodze aneksu z obecnie posiadany pakiet usługi dostępu do Internetu na rzecz jednego z 
wybranych pakietów objętych promocją.

§ 4 Zasady PROMOCJI

PROMOCJA polega na tym, że każdy UCZESTNIK, który podpisze Umowę o świadczenie Usługi Dostępu do Internetu w terminie określonym    w §2  
niniejszego REGULAMINU oraz spełnia warunki udziału w promocji określone w  §3 skorzysta  z nowych pakietów Extra Premium zawartych w  Cenniku  
usługi dostępu do Internetu drogą radiową dla pakietów EXTRA PREMIUM z dnia 01.04.2017 r. oraz Cenniku usługi dostępu do Internetu  dla pakietów 
Extra Premium z dnia 01.04.2017 r. Ponadto Uczestnik promocji może skorzystać z  następującego upustu:  
1. Opłata za aktywację Usługi Dostępu do Internetu zostaje obniżona z kwoty 61,50 zł brutto do kwoty 1,23 zł brutto, przy aktywacji usługi na okres 12  
pełnych miesięcy kalendarzowych. Ulga wynosi 60,27 zł brutto.
2. Opłata za aktywację Usługi Dostępu do Internetu drogą radiową zostaje obniżona z kwoty 123,00 zł brutto do kwoty 1,23 zł brutto, przy aktywacji usługi 
na okres 12 pełnych miesięcy kalendarzowych. Ulga wynosi 121,77 zł brutto.

Promocyjną opłatę aktywacyjną należy uiścić w dniu podpisania umowy, objętej promocją.

§ 5 Zobowiązania UCZESTNIKA PROMOCJI

1. Warunkiem przyznania upustu określonego w  §4 niniejszego REGULAMINU, jest spełnienie wymogów udziału w promocji określonych w  §3  oraz 
zobowiązanie się UCZESTNIKA PROMOCJI do pozostania Abonentem OPERATORA w zakresie Usługi Dostępu do Internetu przez okres  12 pełnych 
miesięcy kalendarzowych od daty aktywowania usługi.
2.  W przypadku rozwiązania Umowy Abonenckiej z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Promocji, w okresie 12 pełnych miesięcy kalendarzowych 
licząc od dnia  przystąpienia do Promocji, zobowiązany on będzie do uiszczenia na rzecz Operatora w terminie 30 dni od daty rozwiązania umowy kwoty  
równej udzielonej bonifikacie określonej w § 4 ust.1i 2 za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania. 
3.  PROMOCJĘ można łączyć z  innymi  promocjami  OPERATORA,  o ile  nie dotyczy ona innej  promocji  na opłatę  aktywacyjną  Usługi  Dostępu do 
Internetu .

§ 6 Reklamacje i skargi

1.Pisemne reklamacje lub skargi ze strony Uczestników Promocji powinny być składane pod adresem: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubartowie, ul. Cicha 
6, 21-100 Lubartów.
2.Reklamacja winna zawierać wszystkie elementy określone w rozporządzeniu ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie trybu 
postępowania reklamacyjnego oraz warunków, jakim powinna odpowiadać reklamacja usługi telekomunikacyjnej (Dz.U. nr 226, poz. 2291).

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Regulamin Promocji jest regulaminem szczególnym w stosunku do Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych i obowiązuje tylko w czasie 
trwania Promocji oraz w trakcie realizacji Umów Abonenckich zawartych w ramach Promocji. Po zakończeniu okresu promocyjnego Uczestnicy Promocji  
będą  związani  postanowieniami  Regulaminu  Świadczenia  Usług  Telekomunikacyjnych   przez  Spółdzielnię  Mieszkaniową  w Lubartowie  i  Umową 
Abonencką o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych.
2.  We  wszystkich  sprawach  nieuregulowanych  Regulaminem  Promocji  zastosowanie  ma  odpowiednio  Regulamin  Świadczenia  Usług 
Telekomunikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Lubartowie oraz przepisy prawa polskiego. 
3. Operator zastrzega sobie, w trakcie trwania Promocji, możliwość rozszerzenia katalogu Uczestników Promocji, a także zmiany czasu trwania Promocji  
w drodze podpisanego przez Organizatora Promocji aneksu do Regulaminu Promocji ogłoszonego w sposób, w jaki ogłoszony jest niniejszy Regulamin. 
4. Każdy z Uczestników Promocji poprzez przystąpienie do Promocji akceptuje warunki Regulaminu Promocji. 
5. Promocję można łączyć z innymi promocjami Opera
6. Traci moc obowiązywania regulamin promocji „Internet dla każdego”  oraz regulamin promocji ‘ Internet w zasięgu ręki” Usługi świadczenia Dostępu 
do Internetu przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Lubartowie z dn. 01.01.2013 r.
7. Regulamin PROMOCJI wchodzi w życie z dniem 01.04.2017 r.

........................................................ ...........................................................
podpis ABONENTA podpis za OPERATORA

Protokół Zarządu  Nr …………. z dnia ………….


