Regulamin promocji ”TELEFON DOMOWY” w sieci TVK Toruń
§1
Niniejszy Regulamin określa zasady promocji usług dostępu do stacjonarnego telefonu, zwanej dalej Promocją, w sieci Operatora – Młodzieżowej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu.
§2
Promocja w sieci TVK Operatora obowiązuje od 1 września 2014 roku do odwołania.
§3
Przedmiotem Promocji jest świadczenie usługi dostępu do stacjonarnej telefonii.
§4
Uczestnikiem Promocji może zostać pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała na obszarze, na którym istnieje techniczna możliwość wykonania
przyłącza do Sieci Operatora, która w dniu przystąpienia do Promocji:
1. nie zalega względem Operatora z płatnościami z jakiegokolwiek tytułu,
2. zawrze Umowę z Operatorem na korzystanie z dostępu do stacjonarnej telefonii o wybranym abonamencie na czas nieoznaczony,
nie krótszy niż 12 lub 24 miesiące.
§5
Uczestnik Promocji spełniający warunki określone w §4 pkt. 1 i pkt. 2 niniejszego Regulaminu, otrzymuje następujące korzyści:
1. aktywację usługi dostępu do telefonu za 1,23 zł brutto przy umowie na 24 miesiące lub za 49 zł brutto przy umowie na 12 miesięcy,
w przypadku równoczesnego korzystania z usługi dostępu do Internetu w sieci TVK Toruń;
2. aktywację usługi dostępu do telefonu za 49 zł brutto przy umowie na 24 miesiące lub za 99 zł brutto przy umowie na 12 miesięcy,
w przypadku abonentów, którzy równocześnie nie korzystają z usługi dostępu do Internetu w sieci TVK Toruń;
3. w zależności od okresu na jaki została zawarta Umowa o świadczenie usługi dostępu do stacjonarnej telefonii, Abonentowi przysługuje
określony poniżej rabat w miesięcznych opłatach abonamentowych na rzecz Operatora przez cały okres obowiązywania Umowy.
Promocyjne ceny usługi zostają ustalone następująco:
–

w przypadku zawarcia Umowy na okres nie krótszy niż 24 miesiące kalendarzowe:





–

Telefon domowy 600 min.
Telefon domowy 300 min.
Telefon domowy 100 min.
Telefon domowy

– 49 zł brutto (rabat 11 zł brutto miesięcznie)
– 35 zł brutto (rabat 10 zł brutto miesięcznie)
– 25 zł brutto (rabat 10 zł brutto miesięcznie)
– 10 zł brutto (rabat 0 zł brutto miesięcznie)

w przypadku zawarcia Umowy na okres nie krótszy niż 12 miesięcy kalendarzowych:






Telefon domowy 600 min.
Telefon domowy 300 min.
Telefon domowy 100 min.
Telefon domowy

– 55 zł brutto (rabat 5 zł brutto miesięcznie)
– 40 zł brutto (rabat 5 zł brutto miesięcznie)
– 30 zł brutto (rabat 5 zł brutto miesięcznie)
– 10 zł brutto (rabat 0 zł brutto miesięcznie)

§6
W przypadku rozwiązania przez Abonenta lub z jego winy Umowy zawartej w ramach niniejszej Promocji przed upływem pierwszych 12 lub 24
miesięcy jej obowiązywania, Abonent utraci korzyści wynikające z promocji oraz zobowiązany jest do zwrotu na rzecz Operatora w ciągu 7 dni
od rozwiązania Umowy łącznej ulgi:
1.
za aktywację usługi wg Cennika usług obowiązującego w dniu zawarcia Umowy pomniejszonej o 1,23 zł, 49 zł lub 99 zł z VAT;
2.
otrzymanych korzyści (rabatów określonych w §5 pkt 3) w opłatach abonamentowych pomniejszonych o ich proporcjonalną wartość
za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania.
§7
Przez pierwsze 12 lub 24 miesiące trwania Umowy (w zależności od wariantu), Abonentowi nie przysługuje możliwość zawieszenia usługi.
§8
Niniejszy Regulamin Promocji stanowi integralną część Umowy zawartej w ramach Promocji i obowiązuje tylko w czasie jej trwania.
§9
Regulamin Promocji w jednym egzemplarzu otrzymuje uczestnik Promocji. Regulamin Promocji dostępny jest na każde żądanie Abonenta
w Biurze Obsługi Abonenta w Toruniu przy ul. B. Głowackiego 2.
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią warunków Promocji i skutkami nie wywiązywania się z jej postanowień.
Akceptuję postanowienia niniejszego Regulaminu oraz potwierdzam odbiór jednego egzemplarza Regulaminu.

…………………………………….
Podpis przedstawiciela Operatora

…………………………………….
Podpis Abonenta

Toruń, dnia .............................................. 2015 roku

