REGULAMIN PROMOCJI „ Obniżamy ceny”
1. Organizatorem promocji jest firma Sieci Blokowe S.C. Michał Gołofit, Paweł Wojtal ul.
Iłżecka 91 Ostrowiec Świętokrzyski, zwana dalej „Sieci Blokowe” lub „Operator”.
2. Z warunków promocju mogą skorzystać pełnoletnie osoby, zamieszkałe w zasięgu sieci
teletechnicznej kablowej, które w dniu przystąpienia do promocji :
a. nie zalegają względem Operatora z płatnościami z jakiegokolwiek tytułu
b. posiadają aktywną umowę w trybie umowy "na czas nieokreślony".
3. Promocja obowiązuje od 01-11-2015 do odwołania.
4. Promocja polega na przyznaniu Abonentowi ulg w opłatach abonamentowych i
instalacyjnych w czasie trwania Promocji.
5. Warunkiem przyznania ulg, jest zobowiązanie klienta do pozostania Abonentem
Operatora w zakresie wybranego wariantu Oferty przez wybrany czas trwania
promocji.
6. Abonentowi w ramach promocji przysługuje obniżony abonament miesięczny w ramach
wybranego wariantu oferty, określony w Cenniku Usług Internetowych Promocja
"Obniżamy ceny", przez okres 18 miesięcy.
7. Przy zawarciu umowy promocyjnej Abonent otrzymuje ulgę w zakresie opłaty
instalacyjnej. Opłata instalacyjna została obniżona do wysokości 1 PLN.
8. Wysokość opłat za usługi, opłaty aktywacyjne oraz przyznane bonifikaty
abonamentowe i instalacyjne określa Cennik Usług Internetowych Promocja "Obniżamy
ceny", Cennik Usług Internetowych – Usługi Dodatkowe oraz Bonifikata Abonamentowa
"Obniżamy ceny".
9. W przypadku rozwiązania Umowy promocyjnej przez Abonenta lub Operatora, z
przyczyn leżących po stronie Abonenta, przed upływem okresu na jaki Umowa została
zawarta, Abonent zostaje obciążony kosztami rozwiązania Umowy w wysokości
przyznanych mu Bonifikat, pomniejszonych o proporcjonalna ich wartość za okres od
dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania.
10. Wysokość kwoty z tytułu zwrotu bonifikat obliczana będzie według wzoru: wysokość
kwoty = suma ulg abonamentowych i instalacyjnych za wszystkie okresy rozliczeniowe
x liczba pełnych miesięcy pozostałych do zakończenia umowy / liczbę miesięcy na ile
została przedłużona umowa.
11. Po zakończeniu okresu promocji Umowa przechodzi w tryb umowy na czas
nieokreślony.

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią warunków Regulaminu Promocji i skutkami
niewywiązywania się z jego postanowień, oraz akceptuję postanowienia niniejszego
Regulaminu i potwierdzam odbiór jednego egzemplarza Regulaminu Promocji.
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