Regulamin promocji „Przebudowa Instalacji w Lokalu” 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 serwisowych świadczonych przez Dostawcę.
2. Abonenta, który przystępuje do promocji obowiązują następujące, preferencyjne ceny:
a. Usługi świadczone przez „Elsat” Sp. z o.o.
Lp.
Usługi pozostałe i serwisowe
Opłata jednorazowa
Opłata jednorazowa
wg Cennika Cena brutto
w promocji Cena brutto
1.
Przebudowa Instalacji w Lokalu
49,90 zł
9,90 zł*

b. Usługi świadczone przez Sileman Sp. z o.o.
Lp.
Usługi pozostałe i serwisowe
1.

Przebudowa Instalacji w Lokalu

Opłata jednorazowa
wg Cennika Cena brutto
49,90 zł

Opłata jednorazowa
w promocji Cena brutto
9,90 zł*

3. W braku odmiennego uzgodnienia Stron, promocyjne ceny obowiązują Abonenta od dnia przystąpienia do promocji oraz dotyczą wykonania na rzecz Abonenta jednorazowej usługi o której mowa w §1.2.
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,
b. usługa serwisowa, którą zamawia Abonent dotyczy przebudowy instalacji w lokalu Abonenta bądź też budowy nowej instalacji od istniejącego gniazda Abonenckiego umiejscowionego w lokalu Abonenta,
c. nie skorzystał do tej pory z promocji „Przebudowa Instalacji w Lokalu”.
5. Postanowień Umowy uprawniających Dostawcę do obciążenia Abonenta kwotami udzielonych w ramach niniejszej promocji ulg się nie stosuje.
6. Regulamin promocji wchodzi w życie dnia 09.01.2017 r. obowiązuje do odwołania.

*Cena promocyjna 9,90 zł dotyczy przebudowy instalacji w lokalu mieszkalnym Abonenta, od istniejącego przyłącza abonenckiego. Budowa drugiego przyłącza abonenckiego, prowadzenie
instalacji spoza lokalu Abonenta jest w cenie cennikowej 49,90 zł.
„Elsat” sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-710) przy ul. Dąbrowskiego 35, zarejestrowaną w KRS pod numerem 160462 (Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS), NIP 6411897130, kapitał zakładowy 552000 z
Sileman sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-710) przy ul. Dąbrowskiego 35, zarejestrowaną w KRS pod numerem 207875 (Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS), NIP 6412315845, kapitał zakładowy 190000 zł.

