REGULAMIN PROMOCJI
„Aktywacja za 1 zł”
§1
ORGANIZATOR PROMOCJI
Organizatorem promocji „Aktywacja za 1 zł” zwaną dalej „Promocją” jest firma ABAKS z siedzibą
w Skowarczu przy ul. Gdańskiej 82, zwana dalej „firmą ABAKS”.

§2
CZAS TRWANIA
Promocja obejmuje osoby, które do 30 czerwca 2018r zgłoszą się do Biura Obsługi Klienta firmy ABAKS.

§3
UCZESTNICTWO W PROMOCJI
1. Przedmiotem promocji jest obniżenie opłaty aktywacyjnej do 1 zł (brutto).
2. Warunki korzystania z promocji (wszystkie muszą być spełnione):
a) Uczestnikiem promocji może być każda osoba fizyczna, lub firma, która podpisze z firmą Abaks
umowę na świadczenie usługi dostępu do internetu oraz zaakceptuje warunki regulaminu promocji
„Aktywacja za 1 zł”.
b) Uczestnik promocji w dniu zawarcia umowy z firmą Abaks dostarczy do Biura Obsługi Klienta
podpisany regulamin promocji, oraz wszystkie wymagane dokumenty.
c) Promocja dotyczy jedynie umów zawieranych na co najmniej 24 miesiące.
d) Promocja dostępna jest w przypadku wyboru usługi internet Fiber bez usługi Telewizji Cyfrowej.
e) Promocja ograniczona jest terytorialnie i obejmuje poszczególne lokalizacje aktualnie przyłączone
już do sieci światłowodowej ABAKS. Są to: Skowarcz ul. Akacjowa 1A, 1B oraz ul. Spacerowa 11;
Rokitnica ul, Szafirowa 8A - 8G, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22.
f) Uczestnik nie może w trakcie trwania umowy zmniejszyć wykupionego pakietu ani skrócić okresu
trwania umowy.
g) Promocja „Aktywacja za 1 zł” nie łączy się z innymi promocjami oraz ofertami indywidualnymi.
3. Kary związane z niedotrzymaniem warunków promocji:
W przypadku zerwania lub skrócenia umowy oraz w przypadku zmniejszenia pakietu abonamentu uczestnik
promocji zobowiązuje się opłacić wszystkie wykorzystane z racji promocji oraz umowy upusty.

§4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Udział w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie.
2. Regulamin promocji dostępny jest w Biurze obsługi Klienta firmy Abaks i na stronie www.abaks.pl
3. Organizator promocji zastrzega sobie możliwość zmiany lokalizacji objętych promocją, oraz zmiany
terminu obowiązywania promocji.
Oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia.

Data i podpis przedstawiciela ABAKS

Data i podpis uczestnika promocji
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