Siedlce, dn. 01.01.2020 r.
„Regulamin Promocji RODZINA 3+, SENIOR +”
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 RODZINA 3+, SENIOR +” zwana dalej Promocją trwa: od 01.01.2020 do odwołania, ale nie wcześniej, iż do
31.12.2020.
Obowiązuje dzień przystąpienia do Promocji poprzez podpisanie Umowy na świadczenie usługi Home Internet.

1.

2.

Dział III: Warunki Uczestnictwa w Promocji
§3
W Promocji uczestniczyć może Klient (zwany dalej Uczestnikiem), który spełnia następujące warunki:
1.1. We wskazanej przez Uczestnika lokalizacji istnieją warunki techniczne, aby wykonać instalację kablową LAN.
1.2. Zawarł umowę na świadczenie usługi dostępu do Internetu na czas określony.
1.3. Posiada kartę „3+ Siedlecka Duża Rodzina” lub „Senior 65+” – dotyczy miasta Siedlce i okolic; lub
1.4. Posiada kartę „Węgrów dla rodziny 3+” lub „Węgrowska Karta Seniora 60+” – dotyczy miasta Węgrów i okolic.
W Promocji nie może wziąć udział Uczestnik, z którym:
2.1. Dostawca Usług rozwiązał uprzednio umowę o świadczenie usług, z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w tym
z powodu nieuregulowania należności związanych ze świadczonymi przez Dostawcę usługami telekomunikacyjnymi
oraz członków jego rodziny zamieszkujących pod wspólnym adresem.

Dział IV: Zasady Promocji
§4
Uczestnik, który przystąpi do Promocji, otrzymuje:
1. Zniżkę w wysokości 10% opłaty abonamentowej miesięcznej netto za usługę dostępu do Internetu w opcji Home
Internet dla nowo zawartych Umów.
2. Niniejsza Promocja nie łączy się z Promocją „Razem”.
§5
Uczestnik dokonuje zgłoszenia korzystając z jednej z możliwości:
1. telefonicznie w Biurze Obsługi Abonenta (INFOLINIA: 25 792 00 84);
2. osobiście w Biurze Obsługi Abonenta (Węgrów, ul. Rynek Mariacki 22; Siedlce, ul. Wałowa 9 lok. 31; Galeria Siedlce – I
piętro, obok kina).
Dział V: Postanowienia końcowe
§6
Treść niniejszego regulaminu znajduje się w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.domtel.com.pl.
§7
Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji.
§8
W sprawach nie uregulowanych „Regulaminem Promocji RODZINA 3+, SENIOR +” obowiązuje „Regulamin Świadczenia
Usług Multimedialnych”.

