Regulamin promocji „ekoFaktura” 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 Dostawcę.
2. Abonent, który przystępuje do promocji, zobowiązuje się do korzystania z usługi podstawowej objętej promocją na zasadach określonych w niniejszym regulaminie i złożonym Zamówieniu przez okres
12 miesięcy kalendarzowych, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dacie przystąpienia do promocji. Okres ten stanowi minimalny okres wymagany dla skorzystania z warunków promocyjnych.
W szczególności podstawę naliczenia udzielonych ulg, na zasadach określonych w § 4.10 Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych, może stanowić rozwiązanie Umowy przez Abonenta lub z jego
winy, rezygnacja przez Abonenta z usług objętych promocją lub wycofanie zgody opisanej w §1.6 przed upływem tego terminu.
3. Abonenta, który przystępuje do promocji obowiązują następujące, preferencyjne ceny:
Usługa podstawowa
Telewizja Cyfrowa
Dostęp do Internetu
Telefonia Stacjonarna

Opłata aktywacyjna wg Cennika
Cena brutto
99,00 zł
299,00 zł
299,00 zł

Opłata aktywacyjna w Promocji
Cena brutto
59,00 zł
259,00 zł
259,00 zł

Ulga
40,00 zł
40,00 zł
40,00 zł

4. W braku odmiennego uzgodnienia Stron, promocyjne ceny obowiązują Abonenta od dnia przystąpienia do promocji.
5. Do promocji przystąpić może Abonent, który nie wyraził dotąd zgody na dostarczanie faktur w formie elektronicznej.
6. Przystąpienie do promocji jest równoważne z wyrażeniem przez Abonenta zgody na dostarczanie faktur w formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej wskazanej w Umowie.
7. Odstąpienie od niniejszej promocji wiąże się z wycofaniem zgody opisanej w §1.6. Wycofanie zgody opisanej w §1.6 skutkuje utratą niniejszych promocyjnych warunków i będzie skutkowało naliczaniem opłat
zgodnie z właściwym Cennikiem, z zastrzeżeniem innych promocji, których stroną jest Abonent. Wycofanie zgody opisanej w §1.6 w trakcie trwania okresu zobowiązania jest również podstawą do naliczenia
udzielonych ulg, zgodnie z §1.2.
8. Promocja łączy się z wszystkimi innymi promocjami na Opłaty aktywacyjne za Usługę podstawową za wyjątkiem promocji „Aktywacja za 1 zł”, „Aktywacja za 19,90 zł”, „Aktywacja za 30 zł”.
9. W przypadku Abonenta korzystającego z innej promocji na aktywację Usługi podstawowej dotychczas obowiązujące Abonenta warunki promocyjne nie wygasają, a ostatecznie należna opłata aktywacyjna
za daną usługę podstawową jest obniżana na podstawie niniejszej promocji o dodatkowe 40 zł w stosunku do opłaty obowiązującej Abonenta na podstawie innej promocji.
10. W przypadku w którym Abonent korzysta jednocześnie z innej promocji na aktywację Usług podstawowych łączna wysokość udzielonej ulgi wskazana jest przez Dostawcę na Zamówieniu i stanowi sumę ulg
udzielonych w ramach obu promocji. W przypadkach o których mowa w §1.2 roszczenie Dostawcy jest obliczane oddzielnie dla każdej z promocji, z uwzględnieniem indywidualnego okresu ich trwania.
11. Po upływie minimalnego okresu niezbędnego do skorzystania z warunków promocyjnych, Abonent będzie zobowiązany do uiszczania opłat za daną usługę podstawową zgodnie z Cennikiem obowiązującym
w dniu przystąpienia przez Abonenta do promocji. Zmiana Cennika, w trakcie obowiązywania Umowy na warunkach promocyjnych, rodzi skutki wskazane w Umowie. Wiążące Abonenta promocyjne ceny
określone zgodnie z niniejszym regulaminem nie ulegają zmianie w trakcie minimalnego okresu do skorzystania z warunków promocyjnych.
12. Regulamin promocji wchodzi w życie dnia 01.12.2019 r. obowiązuje do odwołania.
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