Siedlce, dn. 26.06.2020r.
„Regulamin promocji WZOROWY UCZEŃ”
Dział I: Organizator
§1
Promocja organizowana jest przez:
- „DOMTEL TELECOM” DARIUSZ DOMBEK, siedziba: 08-110 Siedlce, ul. Wałowa 9 lok. 31, NIP: 824-142-72-82
Biuro Obsługi Abonenta: ul. Wałowa 9 lok. 31, 08-110 Siedlce
Dział II: Czas trwania Promocji
§2
„Promocja WZOROWY UCZEŃ” zwana dalej Promocją trwa od: 26.06.2020 do 04.07.2020.
Obowiązuje dzień przystąpienia do Promocji poprzez podpisanie Umowy na świadczenie usługi Home Internet bądź usługi
Home Internet i Telewizji Cyfrowej.

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 świadczyć usługę Home Internet i
Telewizji Cyfrowej,
1.2. Adres lokalizacji nie występuje w bazie DOMTEL TELECOM,
1.3. Uczestnik promocji okaże świadectwo szkolne swojego dziecka wydane dnia 26.06.2020 potwierdzające uzyskanie
świadectwa z czerwonym paskiem,
1.4. dowodem jest okazanie świadectwa oraz bezsporne udowodnienie, iż jest to świadectwo dziecka Uczestnika
promocji.
Uczestnikami promocji mogą być:
2.1 nowi Abonenci;
2.2 Abonenci, którzy nie byli związani z Dostawcą Umową w okresie 1 miesiąca na dzień przystąpienia do promocji
WZOROWY UCZEŃ;
2.3 we wskazanej lokalizacji nie jest świadczona usługa na rzecz innego Abonenta i nie była świadczona w przeciągu 1
miesiąca (to jest 30 dni);

3. W Promocji nie może wziąć udziału Uczestnik, z którym:
3.1. 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
1. Abonent, który przystąpi do Promocji, zobowiązuje się:
1.1 korzystać w sposób ciągły z Usług przez okres kolejnych 24 miesięcy;
1.2 nie zawieszać Usług przez okres trwania Umowy;
1.3 nie zmieniać warunków świadczenia usług przez czas trwania Umowy Promocyjnej
2. Uczestnik, który przystąpi do Promocji, otrzymuje:
2.1 Zniżkę w Opłacie Abonamentowej miesięcznej netto do wysokości 1zł za każdą z usług: dostępu do Internetu i
Telewizji Cyfrowej (pakiet podstawowy) przez okres pierwszych 12 miesięcy.
3. Pozostałe zasady Promocji:
3.1 Rozwiązanie Umowy przed terminem zakończenia skutkuje zwrotem równowartości ulgi od Opłat
Abonamentowych udzielonej Abonentowi, proporcjonalnie pomniejszonej za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej
rozwiązania. Roszczenie nie przysługuje w przypadku rozwiązania Umowy przed rozpoczęciem świadczenia Usług,
chyba że przedmiotem ulgi jest telekomunikacyjne urządzenie końcowe.
§5
Uczestnik dokonuje zgłoszenia korzystając z jednej z możliwości:
1. telefonicznie w Biurze Obsługi Abonenta (tel. 025 792 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).
3.
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 WZOROWY UCZEŃ” obowiązuje „Regulamin Świadczenia Usług
Multimedialnych”.

