Siedlce, dn. 01.03.2020r.
„Regulamin Promocji ZAPROŚ ICH W NASZYM IMIENIU-VOUCHER”
Dział I: Organizator
§1
Promocja organizowana jest przez:
- „DOMTEL TELECOM” DARIUSZ DOMBEK, siedziba: 08-110 Siedlce, ul. Wałowa 9 lok. 31, NIP: 8241427282
Dział II: Czas trwania Promocji
§2
„Promocja ZAPROŚ ICH W NASZYM IMIENIU-VOUCHER” zwana dalej Promocją trwa od 01.03.2020 roku do
odwołania.
Dział III: Warunki Uczestnictwa w Promocji
§3
1. W promocji uczestniczyć może Abonent (zwany dalej Uczestnikiem), który:
1.1. zawarł „Umowę o świadczenie Usługi Home Internet przez DOMTEL TELECOM” zwana dalej
Umową;
1.2. Umowa nie uległa rozwiązaniu, zawieszeniu lub wygaśnięciu;
1.3. saldo rozliczeń finansowych względem DOMTEL TELECOM wynosi co najmniej 0zł (słownie: zero zł
00/100 gr);
2.

Uczestnik (dalej: Właściciel voucher) do zawarcia nowej Umowy otrzymuje voucher o wartości brutto
200,00zł (słownie: dwieście zł 00/100 gr) , który może zostać wykorzystany (przy spełnieniu wszystkich
warunków):
2.1 na usługi Dostawcy Usług w innej lokalizacji łącza przez Uczestnika lub osobę, której podaruje
voucher (dalej: Korzystającego z voucher), jeśli istnieją warunki techniczne pozwolą na wykonanie
instalacji i świadczenie usług w nowej lokalizacji;
2.2 tylko przy zawarciu nowej Umowy przez Korzystającego z voucher,
2.3 ważność voucher 6 miesięcy,
2.4 voucher jest niewymienialny na gotówkę,
2.5 możliwość wykorzystania tylko i wyłącznie na pełne opłaty miesięczne abonamentowe (tj. nie
może być wykorzystany na opłaty jednorazowe oraz opłaty za sprzęt, opłaty miesięczne obniżone
w „Promocji MFL”, pierwszą niepełną opłatę abonamentową), opłaty miesięczne abonamentowe
zostaną obniżone do 1zł,
2.6 korzystać przez Korzystającego z voucher w sposób ciągłu z Umowy bez zawieszenia,
2.7 w przypadku rozwiązania przed terminem obowiązywania Umowy Korzystający z voucher zwróci
uzyskany rabat,
2.8 Korzystający z voucher poinformuje o chęci skorzystania oraz okaże voucher najpóźniej w
momencie zawierana Umowy.

Dział IV: Zasady Promocji
§4
Uczestnikowi, którego voucher zostanie wykorzystany (tj. Właściciel voucher) otrzyma: kwota jednej
miesięcznej opłaty abonamentowej za usługę zostanie obniżona i wyniesie: 1zł (brutto) – słownie: jeden zł, po
spełnieniu następujących warunków:
1. Korzystający z voucher podpiszę umowę i zapłaci opłaty jednorazowe oraz pierwszą niepełną opłatę
miesięczną,
2. Warunki techniczne pozwolą na wykonanie instalacji oraz świadczenie usługi w nowej lokalizacji
u Korzystającego z voucher,
3. Wykonana zostanie nowa instalacja oraz podpisany Protokół u Korzystającego z voucher.
§5
Uczestnicy dokonują zgłoszenia korzystając z jednej z możliwości:
1. na stronie internetowej: www.domtel.com.pl;
2. telefonicznie do Biura Obsługi Klienta;
3. osobiście w Biurze Obsługi Klienta.

1.

2.

§6
Obniżenie kwoty jednej miesięcznej opłaty abonamentowej za usługę zostanie zrealizowane w następnym
okresie rozliczeniowym po spełnieniu warunków zawartych w Dziale III oraz Dziale IV dla Właściciela
voucher;
Obniżenie pierwszej kwoty miesięcznej opłaty abonamentowej za usługę zostanie zrealizowane w
następnym okresie rozliczeniowym po spełnieniu warunków zawartych w Dziale III oraz Dziale IV dla
Korzystającego z voucher,

3.

Właściciel voucher oraz Korzystający z voucher o fakcie obniżenia kwoty miesięcznej opłaty
abonamentowej zostanie powiadomiony poprzez wysłanie drogą elektroniczną, korzystając z adresu e-mail
podanego przez Uczestników, faktury o obniżonej wartości za kolejny miesiąc rozliczeniowy.

§7
W przypadku nie wywiązania się przez Uczestników ze wszystkich warunków określonych Dz. III i DZ. IV
Organizator w okresie rozliczeniowym, w którym przynajmniej jeden warunek Dz. III lub Dz. IV nie będzie
spełniony ma prawo domagać się zapłaty przez Uczestników różnicy w opłacie abonamentowej wynikłej z
Promocji.
Dział V: Postanowienia końcowe
§8
Treść niniejszego regulaminu znajduje się w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
www.domtel.com.pl.
§9
Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji.
§10
W sprawach nie uregulowanych „Regulaminem Promocji ZAPROŚ ICH W NASZYM IMIENIU -VOUCHER”
obowiązuje „Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych”.

