Regulamin promocji „Bonus -- 2 miesiące” organizowanej przez „Elsat” Sp. z o.o. oraz Sileman Sp. z o.o.
§1. Zasady promocji
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z promocyjnych warunków dostępu do Usług podstawowych świadczonych przez Dostawców.
2. Abonenta, który przystępuje do promocji obowiązują następujące, preferencyjne ceny:
Lp.

Usługa podstawowa

1.
2.
3.

Telewizji Cyfrowej
Dostępu do Internetu
Telefonii Stacjonarnej

Opłata okresowa miesięczna promocyjna
Cena brutto
1,00 zł
1,00 zł
1,00 zł

3. W braku odmiennego uzgodnienia Stron, promocyjne ceny opłat okresowych miesięcznych obowiązują od pierwszego dnia Okresu rozliczeniowego następującego po przystąpieniu przez Abonenta
do promocji i naliczane są przez 2 pełne miesiące kalendarzowe.
4. Do promocji przystąpić może Abonent, który spełnia wszystkie wymienione poniżej warunki:
a. zamawia w dniu przystąpienia do promocji jedną z usług wymienionych w §1.2 (warunki promocyjne mogą dotyczyć tylko jednej z usług podstawowych wskazanych w §1.2),
b. nie skorzystał do tej pory z jakiejkolwiek „Promocji Bonus” lub "Ekstra promocji" w ramach jakiejkolwiek usługi świadczonej przez któregokolwiek z Dostawców,
c. zamawia usługę Dostawcy w Lokalu, w którym w okresie trzech miesięcy poprzedzających przystąpienie do promocji Dostawca nie świadczył usługi wskazanej w §1.4.a.
5. Promocja łączy się z wszystkimi innymi promocjami na miesięczne Opłaty abonamentowe Usług podstawowych w ten sposób, iż ceny, o których mowa w §1.2 zastępują w danym miesiącu wysokość
miesięcznych opłat abonamentowych wynikających z obowiązujących promocji.
6. W miesiącach obowiązywania niniejszej promocji, ulg wynikających z promocji „EKO faktura” nie stosuje się.
7. Postanowień Umowy oraz Zamówienia dotyczących minimalnego okresu korzystania z usług wymaganego do skorzystania z niniejszych warunków promocyjnych oraz uprawniających Dostawcę do obciążenia
Abonenta kwotami udzielonych w ramach niniejszej promocji ulg nie stosuje się.
8. Po upływie okresu promocyjnego, Abonent będzie zobowiązany do uiszczania opłat zgodnie z dotychczas obowiązującą Abonenta promocją bądź z Cennikiem obowiązującym w dniu przystąpienia przez
Abonenta do promocji. Zmiana Cennika, w trakcie obowiązania Umowy na warunkach promocyjnych, rodzi skutki wskazane w Umowie z zastrzeżeniem, iż ceny określone zgodnie z niniejszym regulaminem
nie ulegają zmianie.
9. Regulamin promocji wchodzi w życie dnia 05.07.2019 r. obowiązuje do odwołania.
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